
โครงการรณรงคใหนักศึกษาไทย “ดูดีได ไมตองพ่ึงแบรนดเนม” 

 “Go Stylish without Brand Names” A Campaign to 

Promote Minimal Usage of Brand Name Products  

 

 

 

 

 

 

ภิรญา  ฉัตรโชติธรรม  13530507 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขานิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

โครงการรณรงคใหนักศึกษาไทย “ดูดีได ไมตองพ่ึงแบรนดเนม” 

“Go Stylish without Brand Names” A Campaign to 

Promote Minimal Usage of Brand Name Products  

 

 

 

 

 

ภิรญา  ฉัตรโชติธรรม  13530507 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขานิเทศศาสตร 

  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวขอจุลนิพนธ โครงการรณรงคใหนักศึกษาไทย “ดูดีได ไมตองพ่ึงแบรนดเนม”

  “Go Stylish without Brand Names” A Campaign to 

  Promote Minimal Usage of Brand Name Products 

ผูดําเนินการ นางสาว ภิรญา ฉัตรโชติธรรม  รหัสนักศึกษา 13530507 

ปการศึกษา 2556 

สาขาวิชา  นิเทศศาสตร 

อาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธ อาจารยก่ิงรัก อิงคะวัต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหจุลนิพนธฉบับน้ี

เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบณัฑิต 

 

   ....................................................................... คณะกรรมการตัดสินจลุนิพนธ 

           (อาจารยมานพ  เอี่ยมสะอาด) 1. อาจารยกิง่รัก      อิงคะวัต 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. อาจารยชีวติ        ชาญเกียรติ

กอง 

   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............ 3. อาจารยวงศักด์ิ    วงศวชิรา 

 4. อาจารยอนามฤณ ดุสิตากร 

 5. อาจารยสพุัฒนุช   สอนดํารหิ 

   ....................................................................... 

               (อาจารยกิ่งรัก อิงคะวัต) 

   อาจารยที่ปรกึษาจุลนิพนธ 

   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  

 

 

 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ง 

13530507 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง         : โครงการรณรงคใหนักศึกษาไทย “ดูดีได ไมตองพึ่งแบรนดเนม” 

 

 จุลนิพนธฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการรับรูในโครงการรณรงคนักศึกษาใหนักศึกษา

ไทย “ดูดีได ไมตองพึ่งแบรนดเนม” ใหกลุมเปาหมายเห็นถึงความสําคัญของปญหาในการใชสินคา 

แบรนดเนม เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหดูดีโดยที่ไมตองพึ่งแบรนดเนม โดยใชวิธีการสื่อสารเชิง

ปริมาณ การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยที่กลุมตัวอยางเปนกลุมนักศึกษาในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑลทั้งเพศชายและหญิง อายุต้ังแต 18-22 ป ยังไมสามารถหารายไดดวยตนเอง หรือมี

รายไดนอยจํานวน 100 คน 

 จากการสรุปผลพบวา กลุมเปาหมายสวนใหญนิยมใชสินคาแบรนดเนมเปนจํานวนมาก 

ซึ่งสื่อปจจัยหลักที่สงผลใหมีพฤติกรรมเชนน้ี คือ สื่ออินเตอรเน็ต สื่อบุคคล(เพื่อน,ดารา) แมกาซีน 

และโซเชียลเน็ตเวิรค เชน เมื่อเห็นเพื่อนในกลุมใชกัน หรือเห็นตัวอยางการใชแบรนดเนมจากดารา

ผานโซเชียลเน็ตเวิรค อินเทอรเน็ต ก็จะสงผลใหอยากไดอยากมีเหมือนคนอื่นบาง และตองคอย

เปลี่ยนสินคาแบรนดเนมเรื่อยๆเพื่อใหทันตามกระแสแบรนดเนม และปจจัยในการใชสินคา 

แบรนดเนมของกลุมเปาหมายที่พบ คือ อยากใชสินคาแบรนดเนมเพราะอยากดูดีและเพื่อใหเกิดความ

มั่นใจในตัวเอง โดยเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมจากคุณภาพ ดีไซน และความดูดี  

 จากผลวิจัยดังกลาวผูวิจัยจึงนําประเด็นที่สําคัญมาใชเปนแนวคิดหลักในการสื่อสาร และ

ไดแนวคิด (Concept) ในการผลิตช้ินงาน คือ ทัศนคติในการ “ดูดีได โดยไมพึ่งสินคาแบรนดเนม” 

ผูวิจัยทําการออกแบบสรางสรรคช้ินงาน และเลือกชองทางในการสื่อสารใหตรงกับกลุมเปาหมายให

มากที่สุด เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการใชสื่ออินเตอร 

โซเชียลเน็ตเวิรค แมกกาซีน การจัดกิจกรรมพิเศษ รายการบนยูทูป เว็บไซต เกมสแอพพลิเคช่ัน และ  

สื่อโตตอบ เปนตน เพื่อเนนใหกลุมเปาหมายเกิดการกระทําตาม และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในการใชสินคาแบรนดเนมใหมากที่สุด 
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ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอ

ขาพเจา รวมถึงคณะกรรมการตรวจจุลนิพนธทุกทาน ไดแก อาจารยชีวติ ชาญเกียรติกอง อาจารย

สุพัฒนุช สอนดําริห อาจารยวงศักด์ิ วงศวชิรา อาจารยอนามฤณ ดุสิตากร ที่คอยใหคําปรึกษา 

คําแนะนํา จึงสงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตอง สมบูรณ และสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ี

ประสบความสําเร็จไดดวยดี สุดทายน้ีขอขอบพระคุณ พอ แม พี่ ที่คอยใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษา

และใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสาํคัญของปญหา 

 นับจากอดีตจนถึงปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงล้ําหนาไปหลายดาน มีการรับเอา

วัฒนธรรมจากตางประเทศเขามามากเกินไป จนลืมไปวาวัฒนธรรมของตัวเองเปนอยางไร ลูกหลาน

เคยรูหรือเปลาวาขนบธรรมเนียม ประเพณีของตนเปนอยางไร แลวผูใหญไดเคยบอกเลาใหฟงบางไหม 

คานิยมของสังคมไทยในอดีตสวนใหญยึดมั่นปฏิบัติตามบรรพบุรุษ พอแม ญาติผูใหญ ยึดมั่นใน

พระพุทธศาสนา เช่ือกฎแหงกรรม เคารพผูอาวุโส มีชีวิตความเปนอยูกับธรรมชาติ ย่ิงพัฒนาเศรษฐกิจ

มากข้ึนเทาไร ความเจริญของวัตถุมีมากเทาไร แตถาสภาพจิตใจของมนุษยยังเสื่อมลงอยูอยางน้ีก็ไมได

ทําใหสังคมไทยของเราพัฒนาไปในทางที่ดีได ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุอยาง

รวดเร็ว คานิยมของสังคมไทยแสดงถึงความเสื่อมของจิตใจอยางเห็นไดชัด                                                                                                                                                                         

 โลกยุคน้ีคือโลกยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) หรือโลกไรพรมแดน ทําใหกระแส

วัฒนธรรมตะวันตกไหลบาเขามาอยางทวมทน เสมือนนํ้าปาที่ลนเออยามที่ฝนตกชุกจนฉํ่าผืนดิน ยาก

ที่จะตานกระแสน้ันไวได เพราะเปนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ หากมองมาทางดานวัฒนธรรมอันดีงาม

ของไทยที่มีมาแตโบราณน้ัน ผลกระทบของกระแสวัฒนธรรมตะวันตกมีผลตอการพฤติกรรมของคน

ไทยในปจจุบันเปนอันมาก  วัฒนธรรมหมายถึงเครื่องหมายของความเจริญ วัฒนธรรมมีลักษะของการ

ไหลบาเชนเดียวกับนํ้าที่พยายามปรับความสมดุลใหอยูในระนาบเดียวกัน  โดยพื้นฐานของมนุษยที่รัก

ความสะดวกสบาย เชน การเดินทางที่รวดเร็ว  การติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว เปนตนฯ แตสิ่งทั้งหลายทัง้

ปวงน้ัน เปรียบเสมือนมีดที่มี 2 คม มีคุณอนันต ก็มีโทษมหันต อยูที่ผูใชวาจะใชมันอยางไร และเขาใจ

ถึงคุณคาแทของสิ่งตางๆวามีไวเพื่ออะไร เปนประโยชนอยางไร 

 

 วัฒนธรรม มี 2 ลักษณะ คือวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ และวัฒนธรรมที่มิใชวัตถุ ซึ่งในสวนที่

เกี่ยวของกับการสงผลใหวัยรุนนักศึกษามีพฤติกรรมที่คลั่งไคลสินคาแบรนดเนม คือ วัฒนธรรมที่เปน

วัตถุ  เชน ยานพาหนะ  เครื่องมือสื่อสาร เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ ฯลฯ   อันเกิดจากการ

ประดิษฐคิดคน  และการพัฒนาอยางไมหยุดย้ัง สวนหน่ึงเพื่อสนองตอบความตองการของมนุษย  

และการคาขาย   ในสวนน้ีจะมีอิทธิพลอยางสูงตอการบริโภค และคานิยม ดวยกระแสบริโภคนิยม 
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และการวัดคาของคนจากวัตถุของสังคมไทยในยุคปจจุบันน้ี คงไมแปลกที่สินคามีย่ีหอ ราคาแพง และ

ไดรับความนิยมจากคนสวนใหญ ที่รูจักกันในนามสินคา “แบรนดเนม” โดยเฉพาะอยางย่ิง เสื้อผา 

รองเทา กระเปา นาฬิกา หรืออุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกอยางโทรศัพทมือถือน้ัน จะเขามามี

บทบาทในชีวิตของใครหลายๆ คน มากกวาการเปนสิ่งของเครื่องใช หากยังเปนเครื่องวัดความมั่งมี 

วัดความดีงาม ความนาเคารพ สรรเสริญของคนในสังคม สิ่งน้ีถือเปนวิกฤติทางจิตใจ ที่ตองเรงระงับ

และใหการแกไขโดยดวน น่ันเพราะทุกวันน้ี คนในสังคมตางยึดติดอยูกับคานิยมทางวัตถุ “มีเงินเขา

นับเปนนอง มีทองเขานับเปนพี่” จึงเปนเหตุใหหลายๆ คนที่ขาดสติความย้ังคิด เลือกเดินตามทางผิด 

ด้ินรนแสวงหาขาวของเครื่องใชราคาแพง เพียงเพื่อความภาคภูมิใจในการไดครอบครอง ไดโออวด 

โดยไมเลือกวิธีการในการแสวงหาสิ่งเหลาน้ัน ดังที่เปนขาวออกสื่อกันไดแทบทุกวัน ไมวาจะเปน

นักศึกษาสาวขายบริการทางเพศ การฉกชิงว่ิงราวจนบานปลายถึงข้ันการปลนธนาคาร สวนใน

ครอบครัวที่มีฐานะ การใชจายอยางสุรุยสุรายไปกับขาวของที่เรียกไดวาไมไดมีความจําเปนตอปจจัย

ในการดํารงชีวิตเหลาน้ี จะย่ิงพอกพูนนิสัยแหงความฟุมเฟอยใชเงินแลกความสุข จากการไดเดิน

ชอปปงและมีของใชราคาแพงไวโออวดซึ่งกันและกัน ใครที่ไมมีเมื่อเห็นคนอื่นมี แลวหลงคิดไปวาการมี

บางถือเปนสิ่งที่ดี ก็จะเปนทุกข เปนรอน และเขาสูวังวนแหงการกระทําความผิดเพียงเพื่อใหไดมาซึ่ง

สิ่งของที่เรียกกันวา แบรนดเนม ที่สมมติกันไปวาเปนของมีคา เปนเครื่องตีตราความดีงามของคนใน

สังคมได 

  

 สวนใหญจะเปนปญหาของกลุมเด็กวัยรุน ซึ่งจะมีการใชจายเงินฟุมเฟอย ในเรื่องของขาว

ของเครื่องใชที่ไมจําเปนหรือซื้อของราคาแพง เชน มีของใชที่มีย่ีหอราคาแพงๆ มีเครื่องประดับในตัว

มากมาย แลวในที่สุดก็จะเบื่องาย ไมรักษาขาวของ ไมไดเห็นคุณคาของของที่ซื้อมา ไมดูแลทะนุถนอม

เมื่อของเสียหรือหายก็ซื้อใหมและไมสามารถที่จะมีความย้ัง คิดหรือจัดการกับเรื่องการใชเงินได ใน

เด็กเล็กอาจจะเห็นลักษณะอยางน้ีบาง แตไมมากนักเน่ืองจากวาสิ่งที่เด็กสนใจราคายังไมสูงมาก แตใน

เด็กวัยรุนของที่เด็กชอบหรือที่เด็กนิยมมักจะมีราคาแพงมาก 

  

 การที่เด็กมีคานิยมเชนน้ี ทําใหเกิดผลกระทบกับตัวเด็กเองและปญหาทางสังคมตามมา 

ปญหาที่ทําใหเด็กมีคานิยมทางวัตถุน้ัน พบวาสวนหน่ึงเห็นแบบอยางมาจากพอและแม โดยเฉพาะใน

กลุมที่ฐานะดี พอแมมักจะเปนคนที่ติดย่ีหอหรือนิยมในสิ่งของฟุมเฟอยตางๆ และแสดงลักษณะอยาง

น้ีใหเด็กไดเห็นไดเลียนแบบ ในจุดน้ีพอแมควรจะตองทบทวนตัวเองวาไดเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของ

การ ใชจายเพียงไรใหกับเด็กๆ แมพอแมจะอยูในฐานะซื้อของราคาแพงได แตความสามารถยับย้ังช่ัง

ใจในเด็กยังมีนอย เด็กจะใชเงินมากเกินกวาที่พอแมให อาจสงผลใหเด็กตองหาทางหาเงินดวยวิธีที่ไม

ถูกตอง ประการที่สองพอแมตามใจลูกมากจนเกินไป ในปจจุบันจะเห็นไดวาเราใหสิ่งของตางๆ กับลูก
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มากจนเกินจําเปน บางครั้งเปนไปตามคานิยมทางสังคม เชน อุปกรณในการสื่อสาร ความจริงแลวใน

เด็กในวัยขนาดน้ีอาจจะไมไดมีความจําเปนจริงจังที่จะตองมี อุปกรณติดตามตัวมากขนาดน้ัน แตดวย

ความที่ไมอยากใหลูกนอยหนาคนอื่นหรือตามกระแสที่ใครๆ ก็มีกัน ก็หาใหลูกมากจนกระทั่งลูกไมรู

คุณคาของสิ่งของที่ไดมา เพราะถาอยากไดอะไรก็ไดสิ่งน้ันโดยงาย  

  

 เพราะฉะน้ันคานิยมเหลาน้ีจะปลูกฝงต้ังแตในวัยเด็กเรื่องของการใชจายเงินควรฝกให

เด็กไดรูวาถาอยากไดเงินพิเศษเขากต็องทํางาน หรือเขาจะตองทําบางสิ่งบางอยางเพื่อใหไดสิ่งที่ตัวเอง

ตองการ ตองใชความมุมานะและความพยายาม มิใชไดมาโดยงาย และควรปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองใน

เรื่องการเลือกซื้อสิ่งของโดยเนนที่ คุณภาพของสิ่งของมากกวาเปนการซื้อตามใจตัวเอง หรือซื้อตาม

ความนิยม นอกจากน้ีพอแมตองมีความสามารถในการที่จะขัดใจลูกไดอยางเหมาะสม ไมตามใจลูกใน

ทุกเรื่อง การฝกปฏิเสธลูกต้ังแตในวัยเด็กเล็กใหเด็กไดเรียนรูวาหากเขาตองการ อะไรที่ไมสมควร

หรือไมควรจะไดก็จะไดรับการปฏิเสธอยางเขมแข็ง แตมีเหตุผล เชน แสดงอาการเขาใจหรือเห็นใจวา

เขาตองการสิ่งเหลาน้ีจริงๆ แตในขณะเดียวกันก็มีเหตุผลวาพอแมไมสามารถหาทุกสิ่งทุกอยางใหเด็ก

ตาม ใจชอบไดตลอดเวลา ประการสําคัญควรปลูกฝงใหเด็กไดเรียนรูคุณคาทางดานจิตใจมากกวา

ทางดานวัตถุ ครอบครัวควรจะเสริมสรางความภาคภูมิใจในตัวเองใหกับเด็ก พบวาเด็กที่ตองการใช

เงินสวนหน่ึงแลวเปนเพราะขาดความเช่ือมั่นในตัวเอง หรือไมมีความภาคภูมิใจในตัวเอง มีความกลัว

วาจะนอยหนาเพื่อนหรือดอยคากวาคนอื่นจึงตองมีเครื่องประดับ ที่มีราคาแพง ความภาคภูมิใจใน

ตัวเองของเด็กน้ันเกิดจากการที่พอแมสามารถยอมรับอยางที่ ลูกเปน เห็นคุณคาและความสามารถ

ของลูก ไมเปรียบเทียบตัวเด็กกับคนอื่นๆ ใหเขารูสึกดอยคาในตัวเอง ในขณะเดียวกันเมื่อเขามี

ศักยภาพหรือความสามารถบางอยาง พอแมก็ใหการยอมรับ บางคนอาจจะไมมีความถนัดหรือ

ความสามารถทางการเรียน แตเขาอาจจะมีความถนัดหรือความสามารถที่เปนขอดีของตัวเด็กเองใน

ดานอื่นๆ ถาหากคุณใหคุณคากบัสิ่งที่ลูกมีและสิ่งที่ลูกเปน เขาก็จะความภาคภูมิใจในตัวของเขาเอง

โดยไมตองอาศัยเครื่องประดับเหลาน้ีความภาคภูมิใจ ในตัวเองน้ันยังเกิดในครอบครัวที่มีความอบอุน 

มีความเอาใจใสซึ่งกันและกัน มีคนที่รักและเขาใจเด็ก นอกจากความภาคภูมิใจในตัวเองจะชวยเด็กใน

เรื่องของคานิยมในเชิงวัตถุนิยม แลวก็ยังจะชวยทําใหเด็กเปนคนที่มีจิตใจที่ดีงาม มีความรูสึกที่ดีตอ

ตัวเองและตอผูอื่นก็จะทําใหเขาสามารถมีเพื่อนหรือ อยูในสังคมที่เปนกลุมเพื่อนได ไมตองใชเงินเลี้ยง

เพื่อนเพื่อใหเพื่อนยอมรับ  

  

 ประการสุดทายสอนใหลูกเขาใจสถานการณของครอบครัว ไมใชมีความรูสึกวาครอบครัว

ตัวเองดอยกวาคนอื่น และใหเด็กรูวาไมวาฐานะครอบครัวจะเปนอยางไรแตทุกคนในครอบครัวก็รัก 

เด็ก และถาเด็กมีเหตุผลในเรื่องของการใชจายเงินทอง เปนการชวยเหลือครอบครัวอีกทางหน่ึง ให
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เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ไมตองรูสึกอายหรือรูสึกดอยกับเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจ การไดรับ

การฝกฝนในเรื่องของการใชจายเงินทองอยางเหมาะสมกับฐานะครอบครัว จะเปนรากฐานที่สําคัญที่

จะชวยใหเด็กจัดการรับผิดชอบกับเรื่องของตัวเอง ดูแลเรื่องการใชจายเงินในแตละชวงของตัวเองได

เปนอยางดี การฝกใชเงินควรจะจําแนกใหเด็กเห็นวามีบางอยางเปนความจําเปนที่จะตอง ใชในแตละ

วัน เชนคาอาหาร คาเดินทางไปโรงเรียน เขาอาจจะมีเงินเหลือเก็บอีกเล็กนอย อดออมเอาไวใชใน

เวลาที่เขาตองการ ถาคุณพอคุณแมเห็นวาเด็กโตข้ึนมีอายุมากพอที่จะเลือกซื้อขาวของบางอยาง ของ

ตัวเองไดบาง อาจจะเปนเรื่องของเสื้อผาหรือของใชก็อาจจะใหเงินรวมไปในคาใชจายในแตละอาทิตย

หรือในแตละเดือน ที่มากพอที่เด็กจะเก็บสะสมในการซื้อของบางอยางของตัวเองดวย ประเด็นที่ตอง

คํานึงถึงรวมกันในเรื่องคานิยมแบบวัตถุนิยม คือ กระแสและสื่อในสังคมมีผลโดยตรงตอคานิยมใน

วัยรุน การสรางแรงจูงใจดวยสื่อที่เนนความทันสมัยดวยความฟุมเฟอย คานิยมที่แสดงความสําเร็จจาก

การมีเงินทองเครื่องประดับในตัวมากกวาการ ต้ังใจทํางานและคุณคาในตัวของคน จะทําใหครอบครัว

และเด็กวัยรุนตองมีความยืนหยัดที่จะตานทานกระแสเหลาน้ี แตครอบครัวยังคงเปนภูมิคุมกันเด็กจาก

กระแสเหลาน้ี หากพอแมเขาใจและสามารถพูดคุยกับลูกวัยรุนได และไดดูแลลูกในเรื่องการใชเงิน 

  

 พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม (สินคาฟุมเฟอย) ไดฝงรากลึกลงในวิถีชีวิตของผูคนใน

สังคมไทย เสมือนเปนปจจัยที่หา ถาใครไมใชก็ถือวาตกยุค ไมทันสมัย ซึ่งรูปแบบรูปทรงของสินคาที่

ประดิษฐคิดคนข้ึนมาไดสรางความพึงพอใจอยางสูงสุด โดยสามารถแตะตองสัมผัสไดถึงความมีตัวตน 

มีสีสัน โฉบเฉ่ียวดูทันสมัย บงบอกถึงรสนิยมที่หรูหรา ชีวิตที่ภูมิฐาน และสรางความภาคภูมิใจแกผู

เปนเจาของไดอยางลงตัว จนไมอาจจะปฏิเสธวาไมมีความตองการจะบริโภคสินคาน้ัน ทั้งกลุมคนที่มี

อํานาจซื้อ และไมมี ดังน้ัน ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมจึงเจริญเติบโตอยูบนพื้นฐานความออนแอทาง

จิตใจของคนไทยผูบริโภค เมื่อความตองการที่ไมสิ้นสุดของคนไทย ซึ่งก็คืออุปสงค (ความตองการซื้อ) 

ไดรับการตอบสนองจากอุปทาน (ความตองการขาย) ที่ตองการกําไรสูงสุด ก็กอใหเกิดดุลยภาพของ

ตลาดคนไทย ผูซื้อก็กลายเปนทศกัณฑทํางานกันตัวเปนเกลียวเพื่อหาเงินมาซื้อสินคาตอบสนองความ

ตองการของตน 

  

 สําหรับชาวตางชาติผูขายที่เปนเจาของสินคา ก็มีแตรวยกับรวย ย่ิงซื้อมากเทาไรก็ย่ิงรวย

มากข้ึนเทาน้ัน ในภาพรวมประเทศไทยก็มีแตยากจนลง ที่กลาวเชนน้ี มิไดหามไมใหซื้อ แตควรใช

วิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจ เพื่อความพอเหมาะพอดีกบัฐานะของตน ครอบครัว และประเทศ 

พึงตระหนักวาประเทศไทยไมใชประเทศมั่งค่ังร่ํารวยที่จะใชจายเงินไดตามใจชอบ เหตุผลสําคัญ คือ 

1) ขาดแคลนเงินออมเพื่อการลงทุน 2) ภาระหน้ีตางประเทศที่รัฐบาลและเอกชน ตองชําระคืน และ 

3) ความตองการใชเงินตราตางประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศในดานอื่นๆ 
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ถาอยางน้ันการใชจายเงินเพื่อการบริโภคอยางไรจึงจะสงผลดีตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งใน 

ปจจุบันและอนาคต ซึ่งจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมผูบริโภคที่มีอํานาจซื้อสูง (กลุมมั่งค่ังร่ํารวย) 

ใชจายสินคาราคาแพงก็ไมกระทบตอฐานะของตน และกลุมผูบริโภคที่มีอํานาจซื้อปานกลางและตํ่า 

(กลุมชนช้ันกลางและรากหญา ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ) เปนกลุมที่มีปญหาการใชจายเงินเกิน

ตัว จากการผอนสงสินคา การใชจายเงินผานบัตรเครดิต และการกูหน้ียืมสิน เพราะความไมพรอมทั้ง

กําลังซื้อและความไมเหมาะสมกับฐานะของตน พฤติกรรมเชนน้ีไดแพรกระจายไปแทบจะทั่วทุกหัว

ระแรง ซึ่งถามีคนซื้อเพียงไมกี่คน หรือกลุมใดกลุมหน่ึงก็คงจะไมมีผลกระทบใดกับระบบเศรษฐกิจ แต

น่ีเลนแหขบวนพาเหรดกันไปซื้อ โดยไมคิดหนาคิดหลัง  ถาคนไทยรูจักคิด รูจักใชเหตุผลใหอยู

เหนือกวาความตองการ ประเทศชาติก็จะมีความมั่งค่ังมากข้ึนกวาปจจุบัน ไมใชชาวตางชาติผลิต

สินคาอะไรออกมาขายคนไทยซื้อหมด ถาเจาของสินคาเปนคนไทย ย่ิงซื้อมากเทาไรย่ิงเปนประโยชน

ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึนเทาน้ัน และผลกําไรจากการประกอบธุรกิจนํามาใชในการ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของตนไดอยางตอเน่ืองไมหยุดย้ัง  

  

 ซึ่งที่กลาวในขางตนน้ันเปนเรื่องจริงที่สังคมกําลังเผชิญอยู จากขอมูลการสํารวจพบวา

เยาวชนไทยติดคานิยมการใชของแบรนดเนมเยอะมากเปนเพราะวาคนสวนใหญคิดวาการที่ใชของ 

แบรนดเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อนที่อยูในสังคมไฮไซ ใชแลวดูดี มีฐานะ มีรสนิยม ถาใครไมมีก็

เหมือนกับไมมีรสนิยม ไมไฮโซ ไมทันสมัย ทําใหเกิดความทะเยอทะยานอยากมีแบบคนอื่นเคาบาง

เพื่อที่ตัวเองจะไดดูดีและยอมรับในกลุมเพื่อนและสังคมคนชอบคิดวาการที่ใชของแบรนดทําใหเราดู

หรูหราใครเห็นก็จะบอกวาไฮโซดูดีมีระดับ (ซึ่งเปนความคิดหรือคานิยมที่ผิดมาก) ในกรณีของคนที่มี

ฐานะใชของแพงแลวไมเดือดรอนใครน่ันกไ็มเปนไร แตหากคนที่ยังขอเงินพอแมใชอยูและคนที่ทํางาน

แลวแตใชเงินเกินฐานะกับเงินเดือนที่ไดมันก็จะเกิดปญหาตามมาในเรื่องของเงินไมพอใชตองทําทุก

ทางเพื่อที่จะไดซื้อของแบรนดเนมใชเหมือนคนอื่นเคาและก็จะเกิดปญหาตามมาอีกอยางหน่ึงก็คือ 

เยาวชนไทยหันมาขายบริการกันมากข้ึนเพื่อที่จะไดเอาเงินที่ขายบริการมาซื้อของแบรนดเนมตาม

ความตองการของตัวเอง ซึ่งมีมากในสังคมไทยปจจุบันน้ี ซึ่งเปนเรื่องที่หดหูวาทําไมสังคมไทยเด็ก

เยาวชนของชาติมีความคิดเชนน้ี แลวอีกหนอยสังคมไทยเราจะเปนอยางไร อันที่จริงแลวการที่เราใช

ของแบรนดเนมมันไมผิดเพราะของแบรนดเนม เชน กระเปา รองเทา นาฬิกา เสื้อผา หรืออื่นๆอีก

มากมายเปนของใชที่จําเปนสําหรับเราเพราะเราตองใชสิ่งของเหลาน้ีอยูแลว คนสวนใหญที่ใชของแบ

รนดเนมเพราะ 1. มันสวยและคงทนใชงานไดนานอยางเชนกระเปา มันไมพังงายเพราะเคาใชวัสดุ

อยางดีทํา 2. ดูดีมีระดับมีรสนิยมและเปนที่ยอมรับ 3. บางคนจะตามกระแสดารา ศิลปนฮอลลิวูด 

หรือดาราไทยในบานเราวาเคาใชของอะไรแบรนดอะไรก็ใชตาม ที่เปนแบบน้ีก็เปนเพราะสื่อสวนหน่ึง 

เชนกัน 
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 ในปจจุบันกระแสคลั่งไคลสินคาแบรนดเนมของเหลาบรรดานักเรียนนักศึกษามีแนวโนม 

พุงสูงข้ึนเรื่อยๆ บางคนก็ซื้อสินคาแบรนดเนมใหมๆเปนวาเลนเพื่อตามกระแสในสังคมตามปจจุบัน 

หรือตามเทรนดดาราทั้งในประเทศ และตางประเทศ ดังน้ันจึงเห็นไดวาปจจุบันมีรานคาขายสินคา 

แบรนดเนมแขงกันเปดตัวเพิ่มมากข้ึน ไมใชเพียงแตที่เปดขายเปนหนารานเทาน้ัน แตยังมีการขาย

สินคาแบรนดเนมบนโลกโซเชียลเน็ตเวิรคตามเว็บไซต เฟซบุก รวมถึงอินสตาแกรม ฯลฯ จากการที่

คนไทยโดยเฉพาะกลุมวัยรุนไทยคลั่งไคลสินคาแบรนดเนมกันมาก และตลาดของสินคาแบรนดเนมก็

เพิ่มสูงข้ึนแมวาเศรษฐกิจจะถดถอยลง จึงสงผลใหนิตยสารแฟช่ันช่ือดังจากฝรั่งเศสอยาง Vogue 

เลือกที่จะเขามาทําการตลาดในไทย เพราะมองวาตลาดแฟช่ันแบรนดเนมเมืองไทยไปไดอีกไกล 

เน่ืองจากคนไทยมีนิสัยชอบใชสินคาแบรนดเนมเพื่อเสริมภาพลักษณใหตนเองดูดี ไฮโซสูงติดเปน

อันดับ 6 ของโลก และติดอันดับ 1 สูงสุดในเอเชีย ซึ่งเปนการติดอันดับที่ไมควรจะแสดงความยินดี 

เพราะมันเปนผลเสียที่สงผลกระทบตอจิตใจคนที่จะวัดคา หรือตัดสินกันแคเพียงภายนอกมากกวาจะ

วัดคากันที่จิตใจ อีกทั้งยังสงใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทยซึ่งจะเห็นไดจากในปที่ผานมาใน 

พ.ศ. 2555 มียอดการนําเขาสินคาแบรนดเนมและสินคาฟุมเฟอยเพิ่มข้ึนสูงมาก จนทําใหยอดการคา

ของไทยขาดดุลกวา 2.8 ลานบาท แทนที่เราจะสนับสนุนสินคาของคนไทยดวยกันเอง เพื่อที่เศรษฐกิจ

ไทยจะไดโตข้ึน และมีการจางงานที่เพิ่มข้ึน 

  

 ปญหาที่วัยรุนนิยมและคลั่งไคลสินคาแบรนดเนมราคาแพง เกิดจากปจจัย 2 สวน สวน

แรกเปนเพราะวาวัยรุนไปยึดติดกับรูปแบบ หรือสิ่งที่สรางใหตนเองดูดีมีฐานะและเปนที่ยอมรับ

สําหรับกลุมเพื่อน สวนที่ 2 คือ การใชชีวิตที่คอนขางกดดันของกลุมวัยรุนในยุคปจจุบัน ดังน้ันเมื่อมี

สิ่งของเหลาน้ีเขามา ก็จะชวยสรางอารมณความสุขและความช่ืนชอบใหกับวัยรุนในชวงระยะเวลา

สั้นๆ หรือพูดงายๆ วาเปนความสุขเล็กๆ ของวัยรุนที่ไดหลุดออกมาจากสิ่งที่ไมมีความสุข โดยใชวัตถุ

หรือสิ่งของที่เปนตัวเสริมใหตนเองดูดี และสรางความเปนหน่ึงเดียวในกลุมเพื่อนน่ันเอง นอกจากน้ีสื่อ

ในรูปแบบตางๆ และกลุมเพื่อน ก็เปนอีกหน่ึงปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดกระแสการคลั่งไคลสินคา 

แบรนดเนมไดเชนกัน และสงผลตอวัยรุนไดเทาๆ กัน โดยเฉพาะสื่อตางๆ ที่เปนตัวสรางภาพผานการ

โฆษณาแฝง เพื่อใหตัวเอกหรือตัวนําในภาพยนตรโฆษณา นําสิ่งของหรืออุปกรณที่เปนเอกลักษณมา

โชว เพื่อสรางความเปนผูนําหรือเปนที่ยอมรับใหกับสินคาน้ันๆ จึงกอใหเกิดการเลียนแบบ สวนเพื่อน

น้ัน สําหรับกลุมวัยรุนเรียกไดวามีอิทธิพลมาก เพราะการที่มีสินคาแบรนดเนมใชในกลุมเพื่อน จะ

แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของการรวมกลุม ขณะเดียวกันหากวัยรุนไมใชสินคาแบรนดเนมเหมือนกับ

กลุมเพื่อนๆ ก็จะทําใหรูสึกวาแปลกแยกหรือแตกตาง ประกอบกับถาวัยรุนคนน้ันเปนผูที่มีความ

ออนแอและไมคอยรูสึกภูมิใจในตนเอง ก็จะย่ิงทําใหกระแสการคลั่งไคลสินคาแบรนดเนมเพิ่มมากข้ึน 
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 สําหรับแนวทางแกไขน้ัน ควรไดรับความรวมมือจากทั้ง 2 ฝาย โดยเฉพาะสื่อที่เปนผูผลิต

เน้ือหาออกไปสูกลุมเด็กและวัยรุน ตองทําเน้ือหาใหมีความสมดุล และตองถายทอดแนวคิดและ

เบื้องหลังของการโฆษณาชวนเช่ือ ใหผูบริโภคกลุมตางๆ ไดรับทราบ เพื่อจะไดนําไปประกอบการ

ตัดสินใจ และชวยใหผูบริโภคกลุมมีความยับย้ังช่ังใจกอนซื้อสินคามากข้ึน ขณะเดียวกันพอแมซึ่งเปนผู

ที่อยูใกลชิดลูกมากที่สุดน้ัน ตองทําตัวเปนแบบอยางในการเลือกใชสินคาหรือบริการตางๆ ที่จําเปน

และราคาไมแพงหรือถูกจนเกินไป แตเนนในเรื่องประโยชนใชสอยเปนหลัก เพื่อใหลูกนําไปปฏิบัติตาม 

และที่สําคัญพอแมควรสรางใหลูกมีความมั่นใจในตนเอง และรูจักพอเพียงต้ังแตเด็กๆ เพราะเมื่อไรที่

ผูบริโภคไมมีความมั่นใจในตนเอง และไมรูจักถึงความพอเพียง เขาก็จะตองพึ่งพิงวัตถุฟุมเฟอยราคา

แพงเหลาน้ีตอไปเรื่อยๆ 

  

 จากเหตุการณที่กลาวไวในขางตนจึงสงผลใหผูวิจัยตระหนักถึงปญหาดังกลาวที่วัยรุนไทย

คลั่งไคลสินคาแบรนดเนม อีกทั้งมองวาเปนปญหาใหญสําหรับวัยรุนและประเทศไทย เพราะหาก

ปลอยปญหาน้ีเอาไว อาจทําใหเกิดลัทธิบริโภคนิยม ซึ่งมันจะทําลายความเช่ือมั่นในตนเอง ทําใหตอง

ว่ิงตามกระแส เกิดการแสวงหาการซื้อสินคาแบรนดเนมทุกวิถีทาง ซึ่งจะทําใหวัยรุนใชชีวิตอยางไมมี

ความสุข รูสึกกดดัน จึงอาจสงผลใหเกิดปญหาอื่นๆตามมา เชน การขายบริการ, เปนหน้ีสิน, ลักขโมย 

หรือเลนพนัน  นอกจากปญหาที่เกิดข้ึนกับตัววัยรุนเองแลวยังมีผลกระทบที่ใหญหลวงซึ่งเกิดข้ึนกับ

สังคม และประเทศอีก น่ันก็คือ ทําใหเงินรั่วไหลออกนอกประเทศ และลดคานิยมเอกลักษณความเปน

ไทยไป จึงอยากสงเสริมใหวัยรุนไทยเกิดการเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสินคา โดยใหหันมา

ดูดีดวยตนเอง ไมตองพึ่งสินคาแบรนดเนม นอกจากจะเปนการไมฟุงเฟอสิ้นเปลืองไปกับสินคา 

แบรนดเนมแลว ยังเปนการสงเสริมการตลาดไทย กระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ และเปนการเพิ่ม

คุณคาใหกับสินคาไทยอีกดวย สินคาไทยที่มีคุณภาพดี ดีไซนสวยยังมีอยูมากมาย ไมใชเพียงแตการใช

สินคาแบรนดเนมเทาน้ันที่จะสงเสริมบุคลิกใหเราดูดีและมั่นใจมากข้ึน แตหากเรามี Self Esteem 

หรือความรูสึกที่วาตัวเองมคุีณคา ตอใหเราซื้อสินคาราคาไมแพง แตสวย มีคุณภาพดี มาใชเราก็ยังดูดี

ไดเชนกัน    

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในการใชสินคาแบรนดเนมของนักศึกษา 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหนักศึกษาตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม 

 3. เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักศึกษาใหดูดีดวยตัวเอง โดยไมตองพึ่งแบรนดเนม 
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ลักษณะและขอบเขตของหัวโครงการจุลนิพนธ 

  1. ศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และปจจัยในการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมของ

กลุมเปาหมาย 

 2. สรางแนวคิดใหแกกลุมเปาหมายและเกิดพฤติกรรมตามแนวคิดที่วา “ดูดีได ไมตอง

พึ่งแบรนดเนม” 

 3. ออกแบบการสื่อสารเพื่อการรณรงคใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยนําขอมูลจาก

แบบสอบถามที่ไดรับมาวางแผนสื่อเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อรับรูทัศนคติ พฤติกรรม และแรงจูงใจในการใชสินคาแบรนดเนมของนักศึกษา 

 2. รับรูปจจัยของกลุมเปาหมายที่ทําใหตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม 

 3. กลุมเปาหมายเกิดทัศนคติ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยการ “ดูดีได ไมตองพึ่ง 

แบรนดเนม” 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

 1. รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ 

  1.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 

   ใชการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด แบงเปนกระดาษ

แบบสอบถาม 50 ชุด และแบบสอบถามออนไลน 50 ชุด ซึ่งกลุมเปาหมายในการแจกแบบสอบถาม 

คือ กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งชายและหญิง ชวงอายุ 18 - 22 ป อยูภายในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล  

  1.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 

    เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงอินเตอรเน็ต ขอมูลสรุปของผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

และ หนังสือพิมพ 

 2. รวบรวมทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3. ทําการวิจัย รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลที่ได 

 4. วางแผนการสื่อสารตามแนวคิดที่ไดหลงัจากวิเคราะหผล 

 5. ออกแบบสื่อใหตรงตามแนวคิดที่วางไว 

 6. ปรับปรุงช้ินงาน และสรุปผล 

 7. จัดทําเอกสาร 

   ส
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แผนการดําเนินงาน 

  ช้ีแจงข้ันตอนการสื่อสารออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  

  รวบรวมขอมูล 
         

 

 

  ศึกษาและรวบรวมแนวคิดทฤษฎี 

  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

         
 

  วิจัย รวบรวมขอมูล วิเคราะหผล 
         

 

 

  วางแผนการสื่อสาร          

  ออกแบบงานสรางสรรค           

  ปรับปรุงช้ินงาน และสรุปผล           

  จัดทําเอกสาร           
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นิยามศัพท 

  

 แบรนดเนม ทับศัพทมาจากคําภาษาอังกฤษวา Brand Name มีความหมายตาม

พจนานุกรมภาษาอังกฤษวา A Name by Which a Particular Product is Sold. แปลเปนไทยได

วา ช่ือที่สินคาใดสินคาหน่ึงใชในการขาย “แบรนดเนม” จึงนาจะตรงกับภาษาไทยวา “ช่ือตราสินคา” 

หรือ “ช่ือย่ีหอ” คําน้ีในภาษาอังกฤษเปนคํากลางๆ ไมไดสื่อความหมายในแงบวกหรือแงลบ แตคน

ไทยเมื่อนําคําทับศัพทมาใชก็มักใชในความหมายที่ตางไป โดย “แบรนดเนม” จะหมายถึงสินคาที่มี

คุณภาพดี สินคาหรูหรา มีระดับ โดยปริยายจึงหมายถึงสินคาราคาแพง หรือนําเขาจากตางประเทศ 

(โดยเฉพาะประเทศตะวันตก) เชน รานที่อยูในหางสรรพสินคาใหญๆมักขายแตสินคาแบรนดเนม หรือ 

เขาเปนคนมีรสนิยมสูงจึงใชของแบรนดเนมเทาน้ัน  (ทิดกร คอลัมมภาษาไทย ขัดใจปู หนังสือพิมพ

คมชัดลึก) 

  

 คานิยม เปนความคิด พฤติกรรมและสิ่งอื่นที่คนในสังคมหน่ึงเห็นวา มีคุณคา จึงยอม

รับมาปฏิบัติและหวงแหนไวระยะหน่ึง คานิยมมักเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยและความคิดเห็นของ

คนในสังคม  กอ สวัสด์ิพานิช (2535) 

 

  เปนแรงจูงใจอันสําคัญที่มีตอจุดมุงหมายในชีวิตจุดมุงหมายใดของชีวิตไดมาแลวคุมคา 

เราจะกลาววาจุดมุงหมายน้ันมีคานิยมสูง ถาจุดมุงหมายใดไดมาแลวไมคุมคา จุดมุงหายน้ันมีคานิยม

ในระดับตํ่า สิ่งใด ที่บุคคลพยายามหลีกเลี่ยง แสดงวา บุคคลน้ันมีคานิยมที่ไมดีหรือมีคานิยมในทาง

ลบตอสิ่งน้ัน คานิยมจึงมีบทบาทและอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล  Ruch (1992) 

 

 เปนเจตคติและความเช่ือที่ฝงลกึในชีวิตของบุคคลและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล

ในทุกดาน จากพฤติกรรมที่เห็นไดงาย อาทิเชน การแตงกายไปจนถึงพฤติกรรมที่ซบัซอน อาทิเชน 

การแสดงความคิดเห็น การเลอืกคูครอง ความยุติธรรม เปนตน  Miller (1995) 

 

 ลัทธิบริโภคนิยม เปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ที่เกิดข้ึนในสังคมสมัยใหม ซึ่ง

คนสวนใหญจะคลั่งไคลในการบริโภคและใหความสําคัญแกรูปลักษณภายนอกมากกวาประโยชนใช

สอย อีกทั้งมองทุกสิ่งเปนสินคาไปหมด ไมวาจะเปนสิ่งของหรือคนก็ตาม เชน การขายบริการทางเพศ 

เปนตน ซึ่งคนในสังคมเมืองหรือสังคมใหญๆ จะมีรสนิยมเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของสังคมทํา

ให เ ข าสู วัฒนธรรมบริ โภคนิยมแทรกแซง เปนส วนห น่ึ งของ ชี วิตประจํา วัน ไป เสียแล ว  

(พระไพศาล  วิสาโล) 

   ส
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 บริโภคนิยม หมายถึง วัฒนธรรมแบบหน่ึงที่นิยมการบริโภคอยางไมคิดวาจะกอใหเกิด

ผลกระทบอะไร ทั้งกับตัวเองและผูอื่น คิดแตเพียงวาตัวเองไดสนองความตองการเพียงครั้งคราว

เทาน้ัน เชน คนที่ชอบซื้อโนนซื้อน่ีตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ ตัวเองก็ไมไดจําเปนตองใช หรือซื้อมา 

เพียงเพื่ออวดคนอื่นวาฉันมี หรือใชของอยางสิ้นเปลืองโดยไมเสียดายเงินหรือไมคิดถึงเงินที่ตอง 

เสียไป ชอบเสพอะไรแปลกๆ ใหมๆ  โดยไม คิดวาจะเกิดผลกระทบอะไร  หรือพวกนิยม 

ความสบายจะเสียเงินเทาไหรไมวาขอใหฉันไดสบายไวกอน เปนตน (พระไพศาล  วิสาโล)
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การจัดทําหัวขอการวิจัยเรื่อง “รณรงคนักศึกษาไทยลดการใชสินคาแบรนดเนม” ผูวิจัย

ไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อนําไปใชในการประกอบ

การศึกษา เปรียบเทียบผลงานวิจัย และใชในการอธิบายผลการวิจัย เพื่อใหงานวิจัยมีขอบเขตที่

ชัดเจนวาสอดคลองกับทฤษฎี แนวคิดมากนอยเพียงไร 

 

 ทฤษฎี และแนวคิดในการศึกษา เพื่อการสรางสรรคโฆษณารณรงคนักศึกษาไทยลดการ

ใชสินคาแบรนดเนม ภายใตแคมเปญ “ดูดีได ไมตองพึ่งแบรนดเนม” มีดังตอไปน้ี 

 1. ทฤษฎีความตองการพื้นฐานของมาสโลว 

 2. ทฤษฎีรณรงคทางการสื่อสาร 

 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

  

1. ทฤษฎีความตองการพ้ืนฐานของมาสโลว 

 “ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว” (Maslow’s hierarchy of needs) ทฤษฎี

ของมาสโลว ยึดถือขอสมมติฐาน 4 ประการดังน้ี (Maslow, quoted in Hawkins, Best and 

Coney. 1998:367)  

    1. มนุษยทุกคนมีรูปแบบการรับแรงจูงใจคลายคลึงกัน โดยผานมาจากแหลงกําเนิด

ภายในรางกาย และจากการปฏิกิริยาสัมพันธทางสังคม (social interaction)  

   2. แรงจูงใจบางอยางมีความจําเปนข้ันพื้นฐานและสําคัญมากกวาแรงจูงใจอยางอื่น  

   3. แรงจูงใจที่มีความจําเปนข้ันพื้นฐานมากกวา จําเปนจะตองไดรับการตอบสนองให

ไดรับความพอใจกอนจนถึงระดับเปนแรงจูงใจนอยที่สุด กอนที่แรงจูงใจทางดานอื่นจะไดรับแรง

กระตุน  

  4. เมื่อแรงจูงใจข้ันพื้นฐานไดรับการตอบสนองจนไดรับความพอใจแลว แรงจูงใจข้ันที่สูง

กวาก็จะเกิดข้ึนเขามาแทนที่  
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มาสโลวไดจัดลําดับข้ันความตองการขอมนุษยออกเปน 5 ประเภท 5 ระดับ ดังน้ีคือ 

 ระดับที่ 1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) 

 ระดับที่ 2 ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) 

 ระดับที่ 3 ความตองการทางสังคม (Social needs) 

 ระดับที่ 4 ความตองการมีเกียรติยศมีศักด์ิศรีในสังคม (esteem needs) 

 ระดับที่ 5 ความตองการสมหวังในชีวิต (self-actualization needs)  

  

 ความตองการทั้ง 5 ระดับ จําแนกออกไดเปน 2 ข้ัน เพื่อใหมองเห็นความแตกตางของ

ความตองการที่งายข้ึน คือ (Robbins. 1996:214)  

             1. ความตองการข้ันตํ่า (Lower – Order Needs) เปนความตองการที่จะตองไดรับ

การตอบสนองกอนเพื่อใหเกิดความพอใจภายนอก ไดแก ความตองการทางดานรางกาย และความ

ตองการความปลอดภัย  

            2. ความตองการข้ันสูง (Higher – Order Needs) เปนความตองการที่จะไดรับการ

ตอบสนองทีหลังเพื่อกอใหเกิดความพอใจภายใน ไดแก ความตองการดานสังคม ความตองการมี

เกียรติยศ ช่ือเสียงรวมถึง มี ศักด์ิศรี ในทางสังคม และความตองการความสมหวังในชีวิต            

   

 ระดับความตองการข้ันพื้นฐานที่สอดคลองกับพฤติกรรมการใชสินคาแบรนดเนมของ

เหลานักศึกษา อยูในข้ันความตองการข้ันสูง มีอยู 2 ระดับ คือ 

 ระดับที่ 3 ความตองการทางสังคม (Social Needs) บางครั้งเรียกอีกอยางหน่ึงวา 

“ความตองการความรักและการเปนเจาของ” (Love and Belongingness) เปนความตองการที่จะมี

ความรักความผูกพันกับผูอื่น เชน ความรักจากเพื่อน เพื่อนรวมงาน ครอบครัว หรือคนรัก เปนตน ซึ่ง

ความรักดังกลาวน้ีมีความหมายรวมถึงทั้งการใหและการรับความรักดวย 

 ระดับที่ 4 ความตองการมีเกียรติยศมีศักด์ิศรีในสังคม (Esteem Needs หรือ Egoistic 

Needs) เปนความตองการที่เกี่ยวของกับความรูสึกของตนเองวาตนเองมีประโยชนมีคุณคา และ

ตองการใหผูอื่นเห็นคุณคาของตน ยอมรับนับถือยกยองตนวาเปนผูมีช่ือเสียง มีเกียรติยศ และมี

ศักด์ิศรีดวย  

 

2. ทฤษฎีการรณรงคทางการสื่อสาร 

 การรณรงค (Campaign) หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรแนวคิดที่ผูรณรงค

ตองการ ไปสูเปาหมายของการรับรู หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ทั้งน้ีการรณรงค 
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เปนการดําเนินการที่ตองกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค แผนงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ 

ไวอยางชัดเจน และควรรวมถึงการประเมินผลการรณรงคดวยวาบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม 

องคประกอบในการรณรงค  

  1. เปาหมาย หมายถึง สภาพที่นักรณรงคอยากใหเกิดข้ึน หลังดําเนินโครงการรณรงค 

หรือหลังจากโครงการรณรงคสิ้นสุด สามารถแบงเปน 2 ระดับ ไดแก 

   1.1 เปาหมายระดับบุคคล แยกไดเปน 4 ดาน คือ การกระตุนใหเกิดการต่ืนตัวตอ

สภาพปญหา การปรับเปลี่ยนทัศนคติในทางที่เหมาะสม (เชน ไมควรรังเกียจคนที่ติดเช้ือเอชไอวี) การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค (เชน ลดการใชสินคาแบรนดเนม) การสรางสํานึก

หรือความภาคภูมิใจใหกับบุคคลเปาหมาย (เชน จัดกิจกรรมที่เหมาะสมใหกับเยาวชน) 

  1.2 เปาหมายระดับโครงสราง นอกจากเปาหมายระดับบุคคลแลว การรณรงคอาจมี

เปาหมายไปถึงการผลักดันในเชิงโครงสรางของระบบสังคม เชน การรณรงคสรางกระแสการต่ืนตัว

ของชุมชน หรือการผลักดันนโยบายการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เปนตน 

  2. กลุมเปาหมาย ซึ่งในการสื่อสารเรื่องใดๆ ในระดับใดก็ตาม กลุมเปาหมายที่เรา

คาดหวังใหเปนไปตามเปาหมายของเราเปนเรื่องที่เราตองทําความรูจักใหมากที่สุด เพื่อใหการสื่อสาร

น้ันบรรลุวัตถุประสงคตามที่ต้ังไว แยกไดเปน 2 กลุม ดังน้ี 

  2.1 กลุมเปาหมายที่นักรณรงคอยากใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หมายถึงกลุมเปาหมายที่

เกี่ยวของกับประเด็นที่รณรงคโดยตรง และนักรณรงคตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน

ทิศทางที่พึงประสงค เชน กลุมคนสูบบุหรี่ กลุมนักศึกษาที่ใชสินคาแบรนดเนม เปนตน ซึ่งสามารถ

แยกออกไดเปนกลุมยอยๆ อีก เชน วัย พื้นที่เปาหมาย อาชีพ หรือกลุมเปาหมายที่ตองการการนิยาม

ใหชัดเจนดวย เชน บุคคลที่มีความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน เปนตน 

 2.2 กลุมเปาหมายที่นักรณรงคตองการใหเปน “แนวรวม” แบงเปน 3 กลุมยอย คือ  

  ก.กลุมเคยเสี่ยง เชน กลุมนักศึกษาที่เคยตัดสินใจจะซื้อสินคาแบรนดเนมแลว

เปลี่ยนใจเปนไมซื้อ เน่ืองจากมองวามันสิ้นเปลือง หรือไมจําเปน เปนตน 

 ข.กลุมยังเสี่ยง  เชน นักศึกษาที่ยังมีความช่ืนชอบ และมีแผนกําลังตัดสินใจที่จะ

ซื้อสินคาแบรนดเนม 

 ค.กลุมไมเสี่ยง เชน กลุมนักศึกษาที่ไมใหความใสใจกับสินคาแบรนดเนมเลย 

อาจจะมองวาเปนเรื่องไมจําเปน หรือฟุมเฟอยโดยใชเหตุ 

  3. ขอมูล/ประเด็นในการรณรงค ถือเปนองคประกอบสําคัญในการรณรงค ซึ่งองคกรที่

ทําหนาที่รณรงคตองมีขอมูลที่ทันสมัยและชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่ใชในการรณรงค สามารถ

แยกขอมูลออกไดเปน 3 กลุม ดังน้ี 
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 ก. ขอมูลระดับพื้นฐาน เชน สถิติหรือตัวเลขตางๆ ที่สะทอนสถานการณแวดลอม

ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่รณรงคทั้งในและตางประเทศ บัญชีรายช่ือผูที่ใหขอมูลเพิ่มเติมได เปนตน

 ข. ขอมูลเชิงแนวปฏิบัติตนของกลุมเปาหมาย ลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค 

ทักษะชีวิต ที่บุคคลกลุมเสี่ยงควรรูและควรปฏิบัติ เปนตน 

 ค. ขอมูลเชิงลึก เชน รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของพฤติกรรมเสี่ยง

ตางๆ  การไมปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพ เปนตน 

  4. ชองทางการสื่อสาร ในกระบวนการสื่อสารเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายใหไดอยางแทจริง

น้ัน เราไมสามารถพึงพาสื่อมวลชนอยางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ที่เปนสื่อกระแสหลัก

เทาน้ัน แตชองทางการสื่อสารแบบอื่นจําเปนตองทําควบคูกันไปดวย เชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อ

กิจกรรม การจัดเวที เปนตน ควรตระหนักไวเสมอดวยวาการเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อมวลชนน้ัน

สามารถทําไดดีแคในระดับการสรางความตระหนัก และเปนสวนหน่ึงในการสรางกระแสความต่ืนตัว

ในวงกวางเทาน้ัน รูปแบบการนําเสนอขอมูล บุคคลที่ทําหนาที่สื่อสารผานสื่อ จังหวะเวลา และ

มุมมองของสาธารณชนในชวงเวลาดังกลาว 

  5. กลยุทธการสื่อสาร ประกอบดวย กลยุทธดานสาร กลยุทธดานสื่อ  

  5.1 กลยุทธดานสาร 

    แนวทางเชิงลบ 

  - การใชความนากลัว 

  - การใชบุคคลทําหนาที่ตักเตือนกลุมเปาหมาย 

  - การนําเสนอขอเท็จจริง 

  แนวทางเชิงบวก 

    - การใหกําลังใจ 

     - การเนนความทันสมัย  

     - การเนนความสะดุดหู สะดุดตา 

     - เลี่ยงการตําหนิ แตประกาศเช้ือเชิญใหทําพฤติกรรมที่พึงประสงค 

     - การนําเสนอภาพพฤติกรรมที่พึงประสงคโดยคนมีช่ือเสียง 

     - การสรางสัญลักษณรวม 

     - การตอกยํ้าความสําคัญของ “ชุมชนเขมแข็ง”  

     - การใหขอมูล ๒ ดาน 

  5.2 กลยุทธดานสื่อ 

  แนวทางเชิงลบ 

  - นําเสนอประสบการณตรงในการเผชิญปญหา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 

 

 
 

  - การใชบุคคลที่นาเช่ือถือทําหนาที่สื่อสารกับสาธารณชน 

  - การสรางแรงกดดันผานกลุมแนวรวม 

  แนวทางเชิงบวก 

  - การจัดกิจกรรมทางเลือก 

  6. การวิจัยในการรณรงคปจจุบันน้ีถือวาการวิจัยเปนเรื่องที่ไมควรมองขาม เน่ืองจาก

ผลการวิจัยจะชวยใหทราบขอมูลที่จําเปน เชน พื้นฐานขอมูลเกี่ยวกับประชาชน ทั้งวิธีคิดและ

พฤติกรรม สถานการณและประเด็นปญหา ซึ่งจะเปนขอมูลมาประกอบการเลือกกลุมเปาหมาย การ

เขาถึงกลุมเปาหมาย ตลอดจนการคัดเลือกประเภท รวมถึงรูปแบบของสื่อและรายการที่จะใชในการ

รณรงค เปนตน และถาเปนไปไดควรมีการวิจัยตามหลังดวย เชน วิจัยผลที่เกิดข้ึนจากการรณรงคดวย 

 

3. ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการ

คนหา การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑและการบริการ จะสนองความ 

ตองการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994)  

 Engle,Blackwe และ Miniard กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “กิจกรรมตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการคนหาและการบริโภคใชผลิตภัณฑหรือบริการ ซึ่งทั้งน้ีทั้งน้ันตองอาศัยกระบวนการ

ตัดสินใจเขารวมเพื่อใหกิจกรรมน้ันลุลวง” 

  1. สิ่งกระตุน เปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา อาจเปนเหตุจูงใจดานเหตุผลหรือดาน

จิตวิทยาก็ได สิ่งกระตุนประกอบดวย 2 สวน คือ (Kotler, 1997, pp. 172-173) 

  1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด เปนสิ่งกระตุนที่เกิดจากการจัดสวนประสมการตลาดโดย

นักการตลาด ประกอบดวยสิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ ดานราคาดานการจัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมการตลาด เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีรูปรางขนาดเล็ก กําหนดราคาสินคาใหเหมาะกับ

ผลิตภัณฑและกลุมเปาหมายเพื่อกระตุนใหเกิด ความตองการซื้อ เปนตน 

        1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ โดยเปนสิ่งกระตุนที่อยูภายนอกที่บริษัทควบคุมไมไดไดแก สิ่ง

กระตุนดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี กฎหมาย ดานการเมืองและดานวัฒนธรรมเชน ภาวะเศรษฐกิจ

ที่เติบโตรายไดของผูบริโภคที่สูงข้ึน ซึ่งเปนสวนหน่ึงที่กระตุนใหเกิดความตองการซื้อ 

   2. คุณลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s Characteristics) 

           คุณลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตาง ๆ คือ ปจจัยทางดานวัฒนธรรม ปจจัย

ทางสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางดานจิตวิทยา 
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       2.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factor) วัฒนธรรมเปนสิ่งที่วัฒนธรรมเปนสิ่งที่

มนุษยสรางข้ึนและเปนที่ยอมรับจาก คนรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึงวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดและควบคุม

พฤติกรรมของ มนุษยในสังคม คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคมและกําหนดความ

แตกตางของสังคมหน่ึง จากสังคมหน่ึง วัฒนธรรมแบงออกเปน วัฒนธรรมพื้นฐานของบุคคลในสังคม 

วัฒนธรรมยอยบุคคลในแตละกลุมที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันซึ่งมีอยูในสังคม ขนาดใหญ และช้ัน

ของสังคม หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับฐานะที่แตกตางกัน การกําหนดกลยุทธ

การตลาดตองใหสอดคลองกับคานิยมในวัฒนธรรม 

        2.2 ปจจัยดานสังคม (Social Factor) ปจจัยทางสังคม ซึ่งประกอบดวยกลุมอางอิง 

ครอบครัว บทบาทและสถานะจะเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคกลุม อางองิเปน

กลุมที่บุคคลเขาใจเกี่ยวของดวยซึ่งกลุมน้ีจะมีอิทธิพลตอ ทัศนคติ ความคิดเปนและคานิยมของบุคคล 

ตัวอยางกลุมอางอิง ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนรวมงาน กลุมบุคคลช้ันนําในสังคม เพื่อนรวม

สถาบัน ดารานักแสดง เปนตน 

           ครอบครัวบุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติความคิดเห็นและ 

คานิยมของบุคคลเพราะสมาชิกในครอบครัวถือเปนกลุมอางอิงกลุมแรกที่มี อิทธิพลโดยตรงตอ

พฤติกรรมการซื้อของบุคคล 

           บทบาท และสถานะบุคคลจะเกี่ยวของกับกลุมคนหลายกลุม ซึ่งแตละบุคคลจะมีบทบาทและ

สถานะที่แตกตางกันในแตละกลุม เชน เปนผูคิดริเริ่ม ผูตัดสินใจซื้อผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ และ

ผูใช 

        2.3 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก

ลักษณะสวนบุคคลทางดาน ๆ ไดแก อายุ วัฏจักรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบ

การดํารงชีวิตและแนวคิดสวนบุคคล  

           อายุและวัฏจักรของชีวิตเน่ืองจากผลิตภัณฑที่ผูบริโภคเลือกซื้อหามาบริโภค ข้ึนอยูกับ

อายุของผูบริโภค เชน ลักษณะเสื้อผาที่ใชแตงกาย เมื่อเปนทารกก็ใชเสื้อผาสําหรับเด็กออนเมื่อเจริญ

เขาสูวัยหนุมสาวก็ ใชเสื้อผาสําหรับวัยรุนซึ่งมีมากแบบและมากชุด เปนตน นอกจากอายุ และวัฏจักร

ของชีวิตมีอิทธิพลเหนือความตองการของผูบริโภคดวย โดยความตองการในการผลิตภัณฑและ

พฤติกรรมซื้อจะแตกตางกันไปในแตละชวงของ วัฏจักรชีวิตอาชีพแตละอาชีพจะนําไปสูความจําเปน

และความตองการในผลิตภัณฑ ที่แตกตางกัน 

          โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสที่ผูบริโภคจะซื้อผลิตภัณฑข้ึนอยูกับระดับรายได และการ

ออม การเปนเจาของทรัพยสิน ความสามารถในการกูยืม การใหสินเช่ือและทัศนคติเกี่ยวกับการ

จายเงิน 
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           รูปแบบการดําเนินชีวิตรูปแบบการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลจะข้ึนอยูกับวัฒนธรรม 

ชนช้ันทางสังคมและกลุมอาชีพของแตละบุคคล 

        2.4 ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factor) ปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย แรงจูงใจการรับรู การเรียนรู ความเช่ือและทัศนคติ 

           แรงจูงใจ (Motivation) คือ ผูบริโภคเกิดความตองการการที่มากเพียงพอที่กระตุนให

บุคคลกระทําเพื่อตอบ สนองความตองการ โดยที่ความตองการของแตละบุคคลจะแตกตางกันไป 

          การรับรู (Perception) การรับรูของแตละบุคคลมีความแตกตางกันและสิ่งแวดลอมที่

แตกตางกันก็จะทํา ใหการแปลความหมายของการรับรูของแตละคนแตกตางกันไป 

            การเรียนรู (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความนึกคิดของผูบริโภคตอบสนอง

หรือพฤติกรรมอันเปนผลมาจากไดปฏิบัติ ประสบการณ หรือเกิดข้ึนของสัญชาตญาณ หรือ ความรูที่

ไดจากการรับรูสิ่งที่ไมคอยเกิดข้ึนมากอนน้ันเองดังน้ัน การตลาดจะใชแนวคิดน้ีมาเปนประโยชนดวย

การโฆษณาซ้ํา ๆ เพื่อใหเกิดการจูงใจซื้อ 

           ความเช่ือและทัศนคติ (Belief and Attitude) ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงใน

ทางบวกหรือลบซึ่งจะมีอิทธิพลตอการ รับรู และพฤติกรรมการตัดสินใจของแตละบุคคล 

   3. กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Decision Process) 

           กระบวนการตัดสินใจของผู ช้ือเปนลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ การรับรูความตองการ การคนหาขอมูลการประเมินทางเลือก การ

ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

           ผูบริโภคที่ผานข้ันตอนในการซื้อผลิตภัณฑทั้ง 5 ข้ันตอนเปนลําดับข้ันแตในความเปนจริงอาจ

ไมเปนเชนน้ันโดยเฉพาะอยางย่ิง การซื้อที่มีความสลับซับซอนของการตัดสินใจนอย ผูบริโภคอาจขาม

ข้ันตอนบางข้ันตอนไปภายหลังการซื้อและใชสิน คาและบริการไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณ

เกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจสินคาและบริการน้ัน ๆ และจะเก็บไวเปนขอมูลในการตัดสินใจซื้อ

ครั้งตอไป ดังน้ัน จึงควรทําความเขา ใจในพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการในแตละข้ัน เพื่อคนหา

สิ่งที่มีอิทธิพลในแตละข้ันเพื่อสรางความพอใจใหแกผูบริโภคใน ทุกระดับของกระบวนการซื้อ 

   4. การตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Decisions) 

           การตอบสนองของผูซื้อเปนอยางไรข้ึนอยูกับสิ่งกระตุนและอิทธิพลของปจจัย ตาง ๆ 

ดังที่กลาวมาแลว ในการตัดสินใจซื้อผูบริโภคจะมีการตัดสินใจประเด็นตาง ๆ ดังน้ี คือ การเลือก

ผลิตภัณฑที่จะซื้อ การเลือกตราสินคา การเลือกผูขาย การเลือกชวงเวลาในการซื้อ และปริมาณสินคา

ที่จะซื้อ 
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           สรุป ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค คือ อิทธิพลจากภายนอก เชน สิ่งกระตุนทางการตลาด 

และสิ่งกระตุนอื่น ๆ สงผลตอคุณลักษณะของผูซื้อทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ และ

ตัดสินใจซื้อโดยเลือกผลิตภัณฑ เลือกตราสินคา เวลาในการซื้อและปริมาณในการซื้อ 

 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 อังศิญา กระตายทอง (2545) งานวิจัยเรื่อง “เทาไหรถึงจะพอ” เปนงานวิจัยที่ตีแผ

วัยรุนวัยเรียนฟุงเฟอ โดยแสดงถึงภาพของนิสิตนักศึกษายุคปจจุบันถูกตอกยํ้าเรื่องความฟุมเฟอย

ฟุงเฟอใหเห็นเดนชัดย่ิงข้ึน เมื่องานวิจัยของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําเสนอ

ภาพของนักเรียนนิสิตนักศึกษา กับการใชจายเงินจํานวนมากในชีวิตประจําวัน พรอมช้ีใหเห็นทัศนคติ

ของวัยรุนเหลาน้ี วาทําไมถึงตองใชสินคาแบรนดเนมและสินคาทันสมยั 

 ผูวิจัยระบุวา จะสังเกตไดวาพัฒนาการในการจับจายใชสินคาน้ันข้ึนอยูกับระดับ

การศึกษาดวย ระดับมัธยมอาจใชสินคาธรรมดาทั่วๆ ไป แตเมื่อไหรกาวเขาสูรั้วมหาวิทยาลัย เครื่องใช

ราคาแพงจะถูกนําเขามาแทนที่ทันที เพราะตองการประกวดประชันกันในหมูเพื่อนๆ เรียกวาย่ิงโตพอ

แมย่ิงเสียเงินมาก ที่นาสนใจอีกประเด็นคือ พฤติกรรมของวัยรุนมักจะเกิดจากอิทธิพลของ

สภาพแวดลอม และการเลียนแบบของเพื่อน ใครที่เรียนที่สถาบันช่ือดังหรือสถาบันเอกชน ซึ่งสังคมที่

น่ันสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีอันจะกิน เมื่อใครไปเรียนที่น่ันเจอเพื่อนกลุม ที่คลั่งแฟช่ันหรือบา

วัตถุนิยม ก็เหมือนมีแรงอิทธิพลที่ทําใหเด็กแสดงพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อน  

 ดังน้ันสิ่งแวดลอมและเพื่อนนับเปนอิทธิพลสําคัญที่ทําใหเด็กแสดงออกมา กลาวคือเด็ก

จะพยายามทําตัวใหเขากับกลุมใหไดเชน กลุมเพื่อนมีของแพงๆ ใชเราก็ตองแพงดวย เราจะยอม

กระจอกเหรอ มันคงเขากันไมได ตรงน้ีเด็กบางคนมองถึงขนาดมองตนเองวาเปนปมดอยและเปนปม

ดอยอันย่ิงใหญดวย เด็กที่รวยจริงมักไมคอยอวดรวยเพราะรวยจนเบื่อ แตเด็กที่ครึ่งๆ กลางๆ อยาก

ยกฐานะชอบใชของแพง บาของแพง ปญหาเหลาน้ีทางออกคือ พอแมตองสอนลูกต้ังแตเล็กๆ ใหรูถึง

คุณคาของเงินวากวาจะไดมาแตละบาทใหลูกเรียนหนังสือน้ันไดมาดวยความเหน่ือยยาก ตองทําให

เด็กเขาใจ" งานวิจัยระบุ  

 งานวิจัยยังระบุถึงพัฒนาการของการใชสินคาแบรนดเนมดวยวา สวนมากจะเริ่มข้ึนอยาง

จริงจังตอนชวงมัธยมปลาย ในโรงเรียนสินคาแบรนดเนมที่ฮิตๆ กันเชน กระเปานักเรียนหนังแทย่ีหอ 

Jacob's ถุงย่ีหอ Harrods กิ๊บติดผม/โบรัดผมย่ีหอ Evita Peroni พอเขามหาวิทยาลัยเฟอรนิเจอรก็

จะเพิ่มมากข้ึน  

 จากแบบสอบถามที่ไดสุมสํารวจความคิดเห็นของวัยรุนเกี่ยวกับแบรนดเนมน้ันเกือบ 

95% ตอบวาชอบของแบรนดเนม โดยเฉพาะในกลุมผูตอบที่เปนผูหญิงเกือบจะทุกคนชอบของ 
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แบรนดเนม สําหรับความรูสึกที่วัยรุนมีตอแบรนดเนมน้ัน สวนใหญจะตอบเปนประเด็นหลักๆ ดังน้ี  

1. มีราคาแพง 2. มีคุณภาพดีกวาของที่ไมมีแบรนด 3. ใชแลวมั่นใจ 4. สวยกวาของที่ไมมีแบรนด  

5. ไมทําใหใครและตัวเองเดือดรอนก็ใชไปเถอะ  

 งานวิจัยระบุตอไปวา ในการพูดคุยกับวัยรุนและการสังเกตพบวา เมื่อเด็กรูจักสังคมมาก

ข้ึนเด็กจึงตองการเปนที่ยอมรับในสังคม และน่ีก็เปนชองวางที่ผูใหญในสังคมจะเติมแตงอะไรก็ไดให

เด็กเปนไป ดวยเหตุน้ีจึงมีกลุมคนที่มุงหวังแตประโยชนสวนตน จึงมุงหาผลประโยชนดวยการโฆษณา

ชวนเช่ือตางๆ ผานทางหนังสือวัยรุน เว็บไซต แหลงชอปปง ฯลฯ รวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตางชาติ

ก็มีสวนสําคัญ 

 

 โครงการรณรงควันไมซื้อ (Buy Nothing Day) ที่รวมกันรณรงคงดการชอปปงซื้อ

สินคาที่ไมจําเปน ใหเราทุกคนรูจักพอ อยางนอยก็หน่ึงวันของในรอบหน่ึงป ปจจุบันน้ีประเทศที่เขา

รวมกิจกรรม รณรงควันไมซื้อ มากกวา 30 ประเทศ จากแคนาดา อเมริกา ไปอังกฤษ ฝรั่งเศส 

ฟนแลนด ปานามา บราซิล อิสราเอล ถึง ญี่ปุน เกาหลีใต รวมถึงประเทศไทยดวย และมีแนวโนมวา

จะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เพราะมีคนกลุมหน่ึงที่เห็นพรองตองกันวา ลัทธิบริโภคนิยม กําลังครองโลก หากเรา

ไมชวยกันทําอะไรซักอยาง เพื่อเตือนสติกันและกัน ในที่สุดโลกของเราก็อาจ จะเปนเหมือน โฆษณา 

Buy Nothing Day ป 1999 ในฝรั่งเศส ที่แสดงภาพตุกตาดินเหนียว ซึ่ง บิลกําลังน่ังสวาปาม อะไรตอ

มิอะไรอยางไมหยุดปาก จนมีเสียง แครกก! ดังข้ึน กลองแพน ไปจับ ที่กน เขาบิล ลูกโลกที่บิล น่ังอยู

แตกเปนช้ินเล็กช้ินนอย เน่ืองจากนํ้าหนักการบริโภค ทิ้งให เจาบิล นอนช็อค อยูที่พื้น พรอมกับ มี

เสียงบรรยายข้ึนวา "หวังใหมนุษยทุกคนเปลี่ยนแปลง จิตสํานึกในทุกการกระทํา และทุกวัน รวม

รณรงควันไมซื้อ 26 พฤศจิกายน 1999"  

        ความสุขเปนสภาวะที่ไดมาโดยไมตองหาซื้อ ไมมีอะไรเกี่ยวของกับรถยนต หรือเสื้อผา 

และ กระเปาถือช้ันดี มีย่ีหอ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ไมใชยาครอบจักรวาล ที่จะรักษาโรค หรือ 

แกปญหา ไดทุก ปญหาโดยเฉพาะปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาจิตใจมนุษย ซึ่งเราทุกคนสามารถรวม

รณรงควันไมซื้อไดที่ตัวคุณเอง เชนเดียวกับโครงการรณรงคลดการใชสินคาแบรนดเนม หากทุกคนยัง

ปลอยใหกระแสคลั่งไคลสินคาแบรนดเนมครอบงําสังคม และประเทศไทย อีกไมนานประเทศเราก็คง

เปนลัทธิบริโภคนิยมอยางเต็มตัว    
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บทที่  3 

การเกบ็ขอมูล 
 

1. วิธีดําเนินการวิจัย 

 วัตถุประสงคในการวิจัยในครั้งน้ี เพื่อเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช

สินคาแบรนดเนมของกลุมเปาหมายอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ จากการ

แจกแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด แบงเปนกระดาษแบบสอบถาม 50 ชุด และแบบสอบถาม

ออนไลน 50 ชุด เปนการสอบถามวาเหตุใดจึงใชสินคาแบรนดเนม มีปจจัยในการเลือกซื้ออยางไรบาง 

ใชสื่อใดเปนปจจัยในการเลือกซื้อ และมีทัศนคติอยางไรเกี่ยวการการดูดีได โดยไมตองพึ่งแบรนดเนม 

แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาแนวคิดสรางสรรค (Idea) และแนวความคิด (Concept) ของงาน 

เพื่อที่จะนําไปใชในงานโฆษณารณรงคนักศึกษาลดการใชสินคาแบรนดเนม ภายใตแคมเปญ “ดูดีได 

ไมตองพึ่งแบรนดเนม” 

 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชาชนที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี คือกลุมนักศึกษาทั้งชายและ

หญิงระดับปริญญาตรี อาศัยภายในกรุงเทพและปริมณฑล ที่มีอายุต้ังแต 18 ป ข้ึนไป จนถึงอายุ 22 ป 

จํานวน 100 คน 

 

3. วิธีการสุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากกลุมเปาหมายที่เปนกลุมนักศึกษาทั้งชายและ

หญิงระดับปริญญาตรี อายุต้ังแต 18-22 ป ที่ศึกษาอยูมหาวิทยาลัยช่ือดังทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและ

เอกชน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งมีพฤติกรรมในการใชสินคาแบรนดเนม และไมใชสินคา 

แบรนดเนม โดยเลือกที่จะเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจาก 2 ทาง ดังน้ี 

 1. คัดเลือกกลุมตัวอยางจากการตอบแบบสอบถามทางออนไลน โดยสรางแบบสอบถาม

ออนไลนผานเว็บไซต Survey Can ข้ึนมาเปนจํานวน 50 ชุด โดยนําลิงคแจกใหกับกลุมนักศึกษาที่

เขาขายในกลุมตัวอยาง 
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 2. คัดเลือกกลุมตัวอยางจากการตอบแบบสอบถามแบบออฟไลน โดยการเดินแจก 

แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน 

 เชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ จํานวน 50 ชุด 

 

4. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ การใชแบบสอบถามทั้งหมด 2 สวน ไดแก 

กระดาษแบบสอบถาม 50 ชุด และแบบสอบถามออนไลน 50 ชุด    

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถามจากการเดินแจกแบบสอบถาม

ใหกับกลุมตัวอยาง และการฝากลิงคใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามออนไลน รวมเปนจํานวน 100 

ชุด โดยผูวิจัยไดตรวจทานในการทําแบบสอบถามแตละครั่งอยางถ่ีถวย เพื่อใหขอมูลที่ไดรับมีความ

สมบูรณ และตรงความเปนจริงมากที่สุด 

 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลจากการเก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดทําการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ การอธิบายถึงลักษณะขอมูลทาง

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได พฤติกรรมการใชสินคาแบรนดเนม ทัศนคติตอ

สินคาแบรนดเนม และพฤติกรรมการเปดรับสื่อ โดยนําเสนอดวยตารางในการแจกแจงความถ่ี แบบ

รอยละเพื่อแสดงตัวเลข และแบบคาเฉลี่ยเลขคณิต เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไป 

 

7. การนําเสนอขอมูล 

  ขอมูลจากแบบสอบถาม 100 ชุด ทั้งกระดาษแบบสอบถาม และ แบบสอบถามออนไลน 

จะประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 14 ขอ ซึ่งเปนคําถามแบบปลายเปด – ปลายปด และสามารถ

เลือกตอบไดหลายขอ โดยแบงคําถามออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

  สวนที่ 1 : ขอมูลทางประชากรศาสตร 

 สวนที่ 2 : ขอมูลเกี่ยวกับการใช และซื้อสินคาแบรนดเนม  

 สวนที่ 3 : พฤติกรรมการรับสื่อ 

  สวนที่ 4 : ทัศนคติในการใชสินคาแบรนดเนม  
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

 ในการกําหนดกลยุทธของการสื่อสารครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการวิจัยโดยเลือกเครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยเชิงปริมาณ คือ การใชแบบสอบถามทั้งหมด 2 สวน ไดแก กระดาษแบบสอบถาม 50 ชุด และ

แบบสอบถามออนไลน 50 ชุด และนําผลไดไดรับจากการวิเคราะหขอมูลรวมของการวิจัยมากําหนด

เปนแนวความคิด (Concept) อีกทั้งนําไปใชในการกําหนดกลยุทธในการสื่อสารผานสื่อที่เขาถึง

กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบบสอบถามในการวิจัยจะแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

 

 สวนท่ี 1 : ขอมูลทางประชากรศาสตร 

 สวนท่ี 2 : ขอมูลเกี่ยวกับการใช และซื้อสินคาแบรนดเนม  

 สวนท่ี 3 : ขอมูลพฤติกรรมการรับสื่อ 

 สวนท่ี 4 : ขอมูลทัศนคติในการใชสินคาแบรนดเนม  

 

สวนท่ี 1 ขอมูลทางประชากรศาสตร 

 แสดงขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมเปาหมาย โดยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ อายุ 

สถานศึกษา รายรับตอเดือน และที่มาของรายรับ ซึ่งขอมูลสวนน้ีจะนําเสนอเปนจํานวนและรอยละ

ของกลุมตัวอยาง โดยแจกแจงรายละเอียดเปนตารางที่ 4-1 – 4-5 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4-1    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

หญิง 83 83 

ชาย 17 17 

รวม 100 100 

  

 จากตาราง 4-1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 83 และ

รองลงมาเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 17 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-2    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

18-22 ป 93 93 

มากกวา 23 ป 7 7 

รวม 100 100 

  

 จากตาราง 4-2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุ 18-22 ป คิดเปน

รอยละ 93 และรองลงมาคือ ชวงอายุ 23 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 7 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-3    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกสถานศึกษา 

สถานศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 45 45 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 18 18 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 15 15 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 12 12 

อื่นๆ 10 10 

รวม 100 100 

 

 จากตาราง 4-3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร คิดเปน

รอยละ 45 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คิดเปนรอยละ 18 รองลงมาคือ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 15 และรองลงมาคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 12 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-4    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายรับตอเดือน 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

5,000 – 10,000 บาท 49 49 

มากกวา 10,000 บาท 31 31 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 20 20 

รวม 100 100 
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 จากตาราง  4-4 พบวา  ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี ร ายรับต อเ ดือน  

5,000 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือ มากกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 31 

และรองลงมาคือ ตํ่ากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 20 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-5    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามที่มาของรายรับตอเดือน 

ท่ีมาของรายรับ จํานวน (คน) รอยละ 

ผูปกครอง 74 74 

การทํางาน, ผูปกครอง 25 25 

กูยืมเงิน 1 1 

รวม 100 100 

 

 จากตาราง 4-5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรายรับจากผูปกครองครอง คิดเปน

รอยละ 74 รองลงมาคือ ไดรายรับมาจากสองทาง การทํางาน และผูปกครอง คิดเปนรอยละ 25 

และรองลงมาคือ มาจากการกูยืมเงิน คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการใช และซื้อสินคาแบรนดเนม 

 ศึกษาขอมูล พฤติกรรมการใชสินคาแบรนดเนม และพฤติกรรมการซื้อสินคาแบรนดเนม รวม

ไปถึงปจจัยที่ทําใหเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมของกลุมเปาหมาย ซึ่งขอมูลสวนน้ีจะนําเสนอเปนจํานวน

และรอยละของกลุมตัวอยาง โดยแจกแจงรายละเอียดเปนตารางที่ 4-6 – 4-10 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4-6    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชสินคาแบรนดเนม 

ใชสินคาแบรนดเนมหรือไม จํานวน (คน) รอยละ 

ใช 72 72 

ไมใช 28 28 

รวม 100 100 

 

 จากตาราง 4-6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชสินคาแบรนดเนม คิดเปน 

รอยละ 72 และรองลงมาคือ ไมใชสินคาแบรนดเนม คิดเปนรอยละ 28 ตามลําดับ (กลุมที่ไมใชสินคา 

แบรนดเนมขามไปตอบสวนที่ 4 ตารางที่ 4-13) 
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ตารางที่ 4-7    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามหมวดหมูการใชสินคา 

แบรนดเนมตางประเทศ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

หมวดหมูสินคาแบรนดเนม จํานวน (คน) รอยละ 

กระเปา 57 24 

นาฬิกา 50 21 

เสื้อผา 47 20 

รองเทา 42 17 

แวนตา 33 14 

อื่นๆ 9 4 

รวม 238 100 

 

 จากตาราง 4-7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชสินคาแบรนดเนมตางประเทศ  

3 อันดับแรก คือ หมวดหมูกระเปา คิดเปนรอยละ 24 รองลงมาคือ นาฬิกา คิดเปนรอยละ 21 และ

รองลงมาคือ เสื้อผา คิดเปนรอยละ 20 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-8    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการซื้อสินคา 

แบรนดเนมตางประเทศ  

ความถ่ีในการซื้อ จํานวน (คน) รอยละ 

นานกวา 4 เดือนครั้ง 28 39 

2-3 เดือน ตอครั้ง 27 37 

1 เดือน ตอครั้ง 12 17 

มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง 5 7 

รวม 72 100 

 

 จากตาราง 4-8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการซื้อสินคา 

แบรนดเนมนานกวา 4 เดือนครั้ง คิดเปนรอยละ 39 รองลงมาคือ 2-3 เดือน ตอครั้ง คิดเปนรอยละ 

37 รองลงมาคือ 1 เดือน ตอครั้ง คิดเปนรอยละ 17 และรองลงมาคือ มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง 

 คิดเปนรอยละ 7 ตามลําดับ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-9    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนเงินในการซื้อ

สินคาแบรนดเนมตางประเทศ (โดยประมาณ)  

จํานวนเงิน จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 5,000 บาท 34 47 

5,000 - 10,000 บาท 19 27 

10,000 - 20,000 บาท 11 15 

มากกวา 20,000 บาท 8 11 

รวม 72 100 

 

 จากตาราง 4-9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อสินคาแบรนดเนม จํานวนเงินนอย

กวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 47 รองลงมาคือ 5,000 - 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 27 

รองลงมาคือ 10,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 17 และรองลงมาคือ มากกวา 20,000 บาท  

คิดเปนรอยละ 11 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-10    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยในการซื้อสินคา 

แบรนดเนมตางประเทศ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ปจจัยการซื้อสินคาแบรนดเนม จํานวน (คน) รอยละ 

ดูดี เปนที่ยอมรับ 59 29 

ดีไซนสวย 57 27 

มั่นใจเรื่องคุณภาพ 52 25 

เพื่อน/คนรอบขาง 18 9 

ตามกระแสแบรนดเนม 13 6 

สื่อ/โฆษณา 8 4 

รวม 207 100 

 

 จากตาราง 4-10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปจจัยในการเลือกซื้อสินคา 

แบรนดเนม 3 อันดับแรก คือ ดูดี เปนท่ียอมรับคิด เปนรอยละ 29 รองลงมาคือ ดีไซนสวย คิดเปน

รอยละ 27 และรองลงมาคือ มั่นใจเรื่องคุณภาพ คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

 ศึกษาขอมูล พฤติกรรมในการเปดรับสื่อ ที่เปนปจจัยสงผลใหตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 

แบรนดเนมของกลุมเปาหมาย ซึ่งขอมูลสวนน้ีจะนําเสนอเปนจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดย

แจกแจงรายละเอียดเปนตารางที่ 4-11 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4-11    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสื่อที่เปนปจจัยในการ

ซื้อสินคาแบรนดเนม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ชองทางสื่อ จํานวน (คน) รอยละ 

สื่ออินเตอรเน็ต 44 21.4 

สื่อบุคคล (ดารา/ผูมีช่ือเสียง) 38 18.5 

สื่อบุคคล (เพื่อน) 37 18.0 

โซเชียลเน็ตเวิรค 36 17.6 

นิตยสาร 28 13.7 

โทรทัศน 10  4.9 

อื่นๆ 9  4.4 

บิลบอรด 1  0.5 

หนังสือพิมพ 1  0.5 

วิทยุ 1  0.5 

รวม 205 100 

 

 จากตาราง 4-10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสื่อท่ีเปนปจจัยในการเลือกซื้อ

สินคาแบรนดเนม 5 อันดับแรก คือ สื่ออินเตอรเน็ต เปนรอยละ 21.4 รองลงมาคือ สื่อบุคคล 

(ดารา/ผูมีช่ือเสียง) คิดเปนรอยละ 18.5 รองลงมาคือ สื่อบุคคล (เพื่อน) คิดเปนรอยละ 18 รองลงมา

คือ โซเชียลเน็ตเวิรค คิดเปนรอยละ 17.6 และรองลงมาคือ นิตยสาร คิดเปนรอยละ 13.7 ตามลําดับ 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงนําขอมูลในสวนน้ีมาวางแผนในการกําหนดกลยุทธการสื่อสาร โดยเนนการใช

สื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและกระจายขอมูล

ขาวสารใหกลุมเปาหมายเกิดดารรับรูอยางทั่วถึง ซึ่งเมื่อผูวิจัยนําขอมูลสวนน้ีมาวิเคราะหจึงไดวางแผน

ดานการสื่อสารโดยการใชสื่ออินเทอรเน็ต, โซเชียลเน็ตเวิรค, สื่อบุคคล(ดารา), สื่อบุคคล(เพื่อน), 

นิตยสาร, แอพลิเคช่ันบนมือถือ, สื่อโตตอบ และการจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อสรางใหเกิดความ

นาสนใจ นาติดตาม และเกิดเปนประสบการณรวม    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนท่ี 4 ขอมูลทัศนคติในการใชสินคาแบรนดเนม 

 ศึกษาขอมูล เกี่ยวกับทัศนคติตอการใชสินคาแบรนดเนมของกลุมเปาหมาย ความรูสึกที่มีตอ

ผูใชสินคาแบรนดเนม และทัศนคติตอการไมใชสินคาแบรนดเนมซึ่งจะนําขอมูลในสวนน้ีเปน

ตัวกําหนดแนวความคิดในการกําหนดกลยุทธการวางแผนการสื่อสารดวย โดยจะนําเสนอเปนจํานวน 

รอยละ และแบบคาเฉลี่ยเลขคณิตของกลุมตัวอยาง โดยแจกแจงรายละเอียดเปนตารางที่  

4-12 – 4-14 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4-12    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทัศนคติตอการใช

สินคาแบรนดเนมที่กําหนด เห็นดวยมากนอยเพียงใด 

ทัศนคติการใชสินคาแบรนดเนม ผลคะแนน รอยละ 

มีคุณภาพ คงทน คุมกับเงินที่จาย 310 13.9 

ชวยเพิ่มความดูดี มีระดับ 298 13.4 

ชวยเพิ่มความมั่นใจเมื่อไดใช 296 13.3 

ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพ 283 12.7 

มีประโยชนตรงตามที่ตองการ 280 12.6 

เปนเอกลกัษณ ไมเหมอืนใคร 263 11.8 

มีแบบใหเลือกมากมาย 258 11.6 

ชวยสรางการยอมรับจาก 

กลุมเพื่อนและสงัคม 
237 10.7 

รวม 2,225 100 

 

 จากตาราง 4-12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติตอสินคาแบรนดเนม  

3 อันดับแรก คือ สินคาแบรนดเนมมีคุณภาพดี คงทน คุมกับเงินท่ีจาย มีคะแนนรวม 310 คะแนน 

หรือรอยละ 13.9 รองลงมา คือ สินคาแบรนดเนมชวยเพิ่มความดูดี มีระดับ มีคะแนนรวม 298 

คะแนน หรือรอยละ 13.4 และรองลงมา คือ มีความมั่นใจเมื่อไดใชสินคาแบรนดเนม มีคะแนนรวม 

296 คะแนน หรือรอยละ 13.3 ตามลําดับ ซึ่งคะแนนคาเฉลี่ยของ 3 อันดับแรกจะมีคาคะแนนอยู

ในชวงของมีความเห็นดวย และคอนไปทางเห็นดวยอยางย่ิง  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-13   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอความที่กําหนด 

เกี่ยวกับการไมใชแบรนดเนม เห็นดวยมากนอยเพียงใด 

ขอความ ผลคะแนน รอยละ 

เราสามารถ MIX&MATCH การ

แตงกายใหดูดี โดยไมตองพึง่ 

แบรนดเนม 

 

445 

 

21.3 

ดูดีไดข้ึนอยูกับบุคลิกที่ดี  

ไมจําเปนตองพึง่แบรนดเนม 
436 20.9 

เรากม็ีเอกลักษณในตัวเอง ไมเห็น

ตองตามกระแสแบรนดเนม 
427 20.4 

สินคาไทยคุณภาพดี สวย และถูกมี

ใหเลอืกมากมาย แตงในสไตลที่เรา

ชอบก็ดูดีได 

 

403 

 

19.3 

สินคาแบรนดเนมสิ้นเปลือง  

และฟุมเฟอยโดยใชเหตุ 
379 18.1 

รวม 2,090 100 

 

 จากตาราง 4-13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติตอการดูดีโดยไมพึ่งสินคาแบ

รนดเนม 3 อันดับแรก คือ เราสามารถ MIX&MATCH การแตงกายใหดูดี โดยไมตองพ่ึง 

แบรนดเนม มีคะแนนรวม 445 คะแนน หรือรอยละ 21.3 รองลงมา คือ ดูดีไดข้ึนอยูกับบุคลิกที่ดี 

ไมจําเปนตองพึ่งแบรนดเนม มีคะแนนรวม 436 คะแนน หรือรอยละ 20.9 และรองลงมา คือ เราก็มี

เอกลักษณในตัวเอง ไมเห็นตองตามกระแสแบรนดเนม มีคะแนนรวม 427 คะแนน หรือรอยละ 20.4 

ตามลําดับ ซึ่งคะแนนคาเฉลี่ยของ 3 อันดับแรกจะมีคาคะแนนอยูในชวงของมีความเห็นดวย และคอน

ไปทางเห็นดวยอยางย่ิง  

 ซึ่งผูวิจัยไดนําขอคําถามในสวนน้ีมาวิเคราะหและนํามากําหนดเปนแนวความคิด (Concept) 

ของ กา รวาง แผ นกล ยุท ธ ก าร สื่ อ ส า ร โ คร งกา รร ณร งค นัก ศึกษาไทยลดกา ร ใ ช สิ นค า 

แบรนดเนม โดยการรวมแนวความคิดจาก 2 แนวคิดแรกที่ชนะเลิศจากการที่ผูตอบคําตอบเห็นดวย

มากที่สุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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น่ันคือ การมิกซแอนดแมทซ และการเปนตัวของตัวเอง จึงเปนที่มาของแนวความคิด (Concept) 

“Match your style” 

 

ตารางที่ 4-14    แสดงจํานวนและคาเฉลี่ยเลขคณิตของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความรูสึกที่มี

ตอผูใชสินคาแบรนดเนม  

ความรูสึก จํานวน (คน) รอยละ 

เฉยๆ 53 53 

อยากไดบาง 19 19 

ฟุมเฟอย 14 14 

ช่ืนชม 9 9 

อื่นๆ 5 5 

รวม 100 100 

  

 จากตาราง 4-14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูสึกตอผูใชสินคา 

แบรนดเนม 3 อันดับแรก คือ รูสึกเฉยๆ คิดเปนรอยละ 53 รองลงมาคือ มีความอยากไดบาง คิด

เปนรอยละ 19 และรองลงมาคือ มองวาฟุมเฟอย คิดเปนรอยละ 14 ตามลําดับ 

 

สรปุผลวิจัย 

สวนท่ี 1 : ผลวิเคราะหขอมูลทางประชากรศาสตร 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 86 เพศชายรอยละ 14 ลวนกําลัง

ศึกษาอยูระดับช้ันปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล ซึ่งมีอายุต้ังแต 18-23 ป สวนใหญไดรายรับมาจากผูปกครอง และมีรายรับตอเดือนที่ 

5,000-10,000 บาท     

 

สวนท่ี 2 : ผลวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใช และซื้อสินคาแบรนดเนม  

 จากขอมูลมีผูใชสินคาแบรนดเนมมากถึงรอยละ 72 โดยสินคาแบรนดเนมที่นิยมใชมากที่สุด 

3 อันดับแรก คือ กระเปา นาฬิกา และเสื้อผา ตามลําดับ สวนใหญความถ่ีในการซื้อแบรนดเนมนาน

กวา 4 เดือนตอครั้ง และยอดซื้อตอครั้งนอยกวา 5,000 บาท ซึ่งปจจัยแรกสุดที่ทําใหกลุมเปาหมายใช

สินคาแบรนดเนม เพราะ ใชแลวดูดีเปนที่ยอมรับ  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนท่ี 3 : ผลวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการรับสื่อ 

 จากขอมูลในสวนน้ีผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการรับสื่อทางดานอินเตอรเน็ตมาก

ที่สุด ซึ่งเปนปจจัยหลักในการทําใหกลุมเปาหมายตัดสินใจซื่อสินคาแบรนดเนม รองลงมา คือ สื่อ

บุคคล ไดแก ดารา เพื่อน หรือคนรอบขาง ที่เมื่อเห็นคนอื่นใชแลวเกิดอยากไดบาง รองลงมา คือ สื่อ

โซเชียลเน็ตเวิรค และรองลงมา คือ สื่อนิตยสาร ผูวิจัยจึงนําขอมูลในสวนน้ีมาวางแผนในการกําหนด

กลยุทธการสื่อสาร โดยเนนการใชสื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  

สวนท่ี 4 : ผลวิเคราะหขอมูลทัศนคติในการใชสินคาแบรนดเนม  

 จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอการใชสินคาแบรนดเนมวามีคุณภาพ ชวยเพิ่ม

ความดูดีมีระดับ และเพิ่มความมั่นใจเมื่อไดใช สวนทัศนคติคติตอการดูดีโดยไมพึ่งแบรนดเนมซึ่งเปน

สวนของขอคําถามที่นํามาเปนแนวคิดของงานขอมูลที่ไดรับซึ่งมีความเห็นดวยตอแนวคิดที่ดูดีโดยไม

พึ่งแบรนดเนมมากที่สุด คือ เราสามารถ MIX&MATCH การแตงกายใหดูดี โดยไมตองพึ่ง 

แบรนดเนม และรองลงมา คือ ดูดีไดข้ึนอยูกับบุคลิกที่ดี ไมจําเปนตองพึ่งแบรนดเนม ตามลําดับ จึง

เปนที่มาของแนวความคิด (Concept) “Match your style” คือ มกิซแอนดแมทซดวยของธรรมดา

ในสไตลที่ช่ืนชอบ ก็ดูดีได 
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บทที่  5 

กลยุทธการสื่อสาร และการผลิตช้ินงาน 

 

 จากผลการศึกษา ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม และทัศนคติที่มีตอการใชสินคาแบ

รนดเนมของกลุมเปาหมาย  ซึ่งศึกษาดานปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมในการซื้อสินคาแบรนดเนม 

พฤติกรรมการใชสินคาแบรนดเนม และปจจัยของสื่อที่สงผลตอการซื้อสินคาแบรนดเนมของ

กลุมเปาหมาย แลวจึงนําขอมูลสําคัญที่ไดรับมาวิเคราะหกําหนดแนวทางเพื่อวางแผนการสื่อสาร

สําหรับแคมเปญรณรงคน้ี และออกแบบเครื่องมือที่ใชสื่อสารกับผูบริโภค จากการวิเคราะหขอมูล

ปจจัยสื่อที่สงผลตอการซื้อของกลุมเปาหมาย เพื่อจะสื่อสารใหตรงกับกลุมเปาหมาย ใหเกิดพฤติกรรม

ตามที่ตองการ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังนําแนวคิดจากผลวิจัยที่ตรงกับทัศนคติของ

กลุมเปาหมายมากที่สุดมากําหนดเปนแนวคิด (Concept) สําหรับการผลิตช้ินงานในแคมเปญ “ดูได

ได ไมตองพึ่งแบรนดเนม” มีช่ือ Concept วา Match your style และผูวิจัยพยายามสรางสรรค

ช้ินงานใหตรงกับสิ่งที่กลุมเปาหมายช่ืนชอบใหมากที่สุด เพื่อใหกลุมเปาหมายเปดรับการสื่อสารของ

แคมเปญน้ีไดงายข้ึน ดังน้ี 

 

วิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis) 

 จากการสํารวจและวิจัยขอมูล เพื่อนําขอสรุปมาใชในการวางกลยุทธการสื่อสารสําหรับ

โครงการรณรงคนักศึกษาไทยลดการใชสินคาแบรนดเนม ในแคมเปญ “ดูดีได ไมตองพึ่งแบรนดเนม” 

ทําใหทราบวา ปจจุบันพฤติกรรมของกลุมเปาหมายมีการเปดรับสื่อทางดานเทคโนโลยีที่กาวหนาข้ึน

เปนอยางมาก โดยเฉพาะสื่ ออินเตอรเ น็ต และโซเชียลเน็ตเ วิรค ที่ เสมือนเปนสวนหน่ึงใน

ชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมาย เชน เฟซบุก, อินสตาแกรม หรือการเขาสูหนาเว็บไซตตางๆ รวมไป

ถึงการใชโทรศัพทแบบ Smart Phone ที่มี Mobile Application ใหเลือกมากมายสะดวกตอการ

แสวงหาขอมูล หรือแชรขอมูลไดทันทวงที จึงตองนําประโยชนสวนน้ีมาใชในการกําหนดการสื่อสารไป

ยังกลุมเปาหมายเพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับสื่อที่ตรงกับพฤติกรรมของตนมากที่สุด 

 

กลุมเปาหมาย (Target) 

 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือกลุมนักศึกษาภายในกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งที่ศึกษาอยู

มหาวิทยาลัยรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน มีอายุต้ังแต 18 ป ข้ึนไป จนถึงอายุ 22 ป หรือกําลัง
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ศึกษาอยูในระดับช้ันปริญญาตร ีที่มีพฤติกรรมในการชอบซื้อ ชอบใช หรือมีความช่ืนชอบคลั่งไคลตอ

สินคาแบรนดเนม โดยยังไมสามารถหารายไดดวยตนเอง มีรายรับตอเดือนมาจากผูปกครอง หรือมี

รายไดนอย  มีความช่ืนชอบในการแตงตัว และแฟช่ัน มีไลฟสไตลตามเทรนทันสมัย หรือตามกระแส

นิยมในปจจุบัน ช่ืนชอบในความหรูหราดูดีมีระดับ และชอบการเดินชอปปงตามหางสรรพสินคา ยาม

วางชอบเลนอินเตอรเน็ตและโซเชียลเน็ตเวิรค รวมถึงการติดตามกระแสที่กําลังฮิตจากดาราหรือกลุม

บุคคลที่มีช่ือเสียงอยูเปนประจํา   

 

วัตถุประสงคทางการสื่อสารโครงการ 

 1. เพื่อสรางการรับรู (Awareness) ใหรับรูเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่นาติดตามของ

โครงการรณรงคนักศึกษาไทยลดการใชสินคาแบรนดเนมโดยนําเสนอในรูปแบบที่นาสนใจใหตรงกับ

ความตองการของกลุมเปาหมาย 

 2. เพื่อสรางความสนใจ (Interest) โดยการใชกิจกรรมหรือเกมส เพื่อใหขาถึกลุม

เปาหมายไดงาย และเพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจ 

 3. เพื่อใหเกิดการคนหาขอมูล (Search) ติดตามขอมูลของโครงการ โดยนําเสนอขอมูลที่

เปนประโยชนตอกลุมเปาหมายดวยรูปแบบที่นาสนใจ 

 4. เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ (Action) โดยเปลี่ยนแปลงทัศนคติหันมาดูดีจากการ

มิกซแอนดแมทซแทนการใชสินคาแบรนดเนมใหมากที่สุด 

 5. เพื่อใหเกิดการแชรขอมูลตอ (Share) เกิดการกระจายขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อให

กลุมเปาหมายรับรู และเขาถึงกลุมหมายเปนจํานวนมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคทางการสื่อสาร (Target Audience) 

 กลุมเปาหมายทางการสื่อสาร คือ กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพศหญิงและชาย อยู

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุ 18-22 ป ยังไมมีรายได หรือมีรายไดนอย แตมีไลฟสไตลตามเท

รนทันสมัย ช่ืนชอบแฟช่ัน ชอบที่จะดูดีในสายตาของกลุมเพื่อนๆหรือสังคม ชอบความหรูหราดูดีมี

ระดับ ชอบอยูกับเพื่อนฝูงมีสังคม มีความเปนตัวของตัวเอง กลาที่จะเปดรับสิ่งใหมๆ และช่ืนชอบ

เทคโนโลยี 

 

ตราสัญลักษณ (Logo) 

 เปนตราสัญลักษณที่จะทําใหกลุมเปาหมายและบุคคลโดยทั่วไปเกิดการรับรูทันทีที่เห็น

วาน่ีคือโลโกของโครงการอะไร และมีความหมายของโครงการวาอยางไร โดยเนนการออกแบบโลโกให
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ตรงกับความช่ืนชอบของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด คือดูมีความเปนแฟช่ัน และเกไก ประกอบกับมีช่ือ

แคมเปญอยางชัดเจนวา “ดูดีได ไมตองพึ่งแบรนดเนม” ทําใหทราบวาเปนโครงการเกี่ยวกับอะไร 

โดยโลโกที่นํามาใชน้ี ไดมีการออกแบบในหลากหลายรูปแบบ และนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย 

เพื่อใหไดโลโกที่โดนใจกลุมเปาหมายมากที่สุด 

 

 
 

รูปที่ 5-1 ภาพตราสัญลักษณ (Logo) โครงการรณรงคนักศึกษาไทยลดการใชสินคาแบรนดเนม 

ภายใตแคมเปญ “ดูดีได ไมตองพึ่งแบรนดเนม” 

 

แนวคิดการสื่อสาร (Communication Concept) 

 

 
 

รูปที่ 5-2 ภาพแสดงแนวความคิด (Concept) โครงการรณรงคนักศึกษาไทยลดการใชสินคา 

แบรนดเนม ภายใตแคมเปญ “ดูดีได ไมตองพึ่งแบรนดเนม”  

 “Match your style” เปนแนวความคิดที่เกิดข้ึนจากการรวมกันระหวาง Mix and 

Match และ Self Confident ซึ่งเปนแนวไอเดียชนะเลิศจากผลวิจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหคําตอบ 

Match your style ในที่น้ี มีความหมายคือ ใหกลุมเปาหมายดูดีโดยไมพึ่งสินคาแบรนดเนม แตหันมา

จับเสื้อผา เครื่องประดับ กระเปา มิกซแอนดแมทซใหดูดีในสไตลที่เปนตัวของตัวเอง โดยมีทางเลือก 

3 วิธี ที่กลุมเปาหมายสามารถทําตามกันได ดังน้ี 1. การมิกซแอนดแมทซของเกาใหดูเท-เกา          
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2. มิกซแอนดแมทซของถูกใหดูเท หรือเก 3. มิกซแอนดแมทซของประดิษฐ (DIY) แตมีความโดดเดน

และสรางสรรค 

 

 
 

รูปที่ 5-3 ภาพตราสัญลักษณ ประกอบกับช่ือโครงการ และช่ือเว็บไซตที่แสดงแนวความคิด 

(Concept) ของโครงการรณรงคนักศึกษาไทยลดการใชสินคาแบรนดเนม ภายใตแคมเปญ “ดูดีได ไม

ตองพึ่งแบรนดเนม”  

 

แผนการสื่อสาร (Marketing Communication Plan) 

 แผนกาสื่อสารโครงการรณรงคนักศึกษาไทยลดการใชสินคาแบรนดเนม ภายใตแคมเปญ “ดู

ดีได ไมตองพึ่งแบรนดเนม” แบงออกเปน 2 ข้ัน ดังน้ี 

  

 ขั้นท่ี 1 กระตุนความสงสัย เรียกความสนใจ (Awareness & Attention) : เพื่อ

สรางใหเกิดการรับรูอยางกวางขวางตอกลุมเปาหมายดวยรูปแบบที่นาสนใจและนาติดตาม รวมถึงให

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการรณรงคนักศึกษาไทยลดการใชสินคาแบรนดเนม ภายใตแคมเปญ “ดูดีได ไม

ตองพึ่งแบรนดเนม” วาเปนโครงการที่มุงเนนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมในการใชสนิคา 

แบรนดเนมของเหลานักศึกษาใหลดลงหรือหมดไป โดยทางโครงการจะแสดงใหเห็นถึงวิธีในการที่เรา
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จะดูดีไดโดยไมตองพึ่งแบรนดเนมดวยกันอยู 3 ทาง ซึ่งกลุมเปาหมายสามารถนํามาเปนไอเดียและ

ปรับประยุกตใชกับตนไดโดยงาย อีกทั้งยังคงความดูดีไดอยูในสไตลที่เปนตัวเราเอง โดยเริ่มตนจาก

การปลอยคลิปณเดชนตัวแรกบนยูทูปซึ่งมีช่ือคลิปวา “ณเดชนเปดอก” เพื่อใหเกิดการแชรตอและเกิด

เปน Viral Marketing สวนคลิปที่สองซึ่งเปนคลิปตอจาก “ณเดชนเปดอก” ก็สามารถกดเขาไป

ติดตามตอไดที่ www.matchyourstyle.com เพื่อดึงใหคนที่พบเห็นเขามายังเว็บไซตของเรา ไดรูจัก

เราและเกิดการบอกตอกัน นอกจากน้ียังมีรายการ Match your style นําเสนอรายการผาน 

www.youtube.com ซึ่งเปนรายการวาไรต้ี 3 สไตลในแนวทางที่ตางกัน ดังน้ี 1. รายการพาซื้อสินคา

ราคาถูก 2. รายการสอนการมิกซของเกาใหดูเกา 3. รายการสอนทํา DIY โดยทางรายการจะสอน 

และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดูดีไดโดยไมตองพึ่งแบรนดเนม ซึ่งกลุมเปาหมายสามารถประยุกตใชได

จริงโดยไมจําเปนเปนตองเสียเงินซื้อสินคาแบรนดเนมราคาแพง  

 นอกจากรายการตางๆ ทางโครงการยังมีการจัดกิจกรรมการประกวด ในข้ันแรกจึงตองมี

การประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดข้ึน เพื่อใหกลุมเปาหมายและคนทั่วไปรับรูและใหความ

สนใจ จนเกิดการบอกตอเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดในครั้งน้ี โดยการใชสื่อที่ตรงกับพฤติกรรมการรับสื่อ

ของกลุมเปาหมาย น่ันคือ สื่ออินเตอรเน็ต ทําเปนภาพแบนเนอรประกอบดวยช่ือกิจกรรมและช่ือ

โครงการผานเว็บไซตตางๆ และโซเชียลเน็ตเวิรค เปนภาพแบนเนอรกิจกรรมการประกวดพรอมกับมี

คําบรรยายประกอบใตภาพเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนในการเขารวมกิจกรรม ซึ่งจะอัพโหลดภาพน้ี

บน Facebook และ Instagram ของ Matchyourstyle 

 

 ขั้นท่ี 2 มุงเนนใหกลุมเปาหมายมีสวนรวม มีประสบการณรวมกับโครงการรณรงค 

และเกิดพฤติกรรมตามท่ีตองการ (Engaged & Experience) : หลังจากใหขอมูลเพื่อสรางใหเกิด

การรับรูตอโครงการรณรงคนักศึกษาไทยลดการใชสินคาแบรนดเนมในรูปแบบตางๆ และการ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมการประกวดที่จะจัดใหผานสื่อตางๆใหกลุมเปาหมายไดรับรูแลว จึง

เริ่มดําเนินการในข้ันตอไป น่ันคือ การจัดกิจกรรมการการประกวดใน Concept “Match your 

style” กิจกรรมน้ีแบงออกเปน 3 ชวงดวยกัน โดยกิจกรรมแรกคือ ใหนักศึกษาภายในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑลสามารถเขารวมกิจกรรมไดงายๆเพียงแคถายรูปตัวเองที่แตงตัวแบบมิกซแอนดแมทซใน

สไตลที่เปนตัวของตัวเอง และไมพึ่งสินคาแบรนดเนมแลวอัพโหลดภาพข้ึนสู Instagram, Facebook 

หรือบนเว็บไซต www.matchyourstyle.com พรอมกับการ Tag, Hashtag หรือแชรรูปมายัง 

Matchyourstyle เมื่อครบระยะกําหนดในการสงรูปก็จะมีทีมงานคัดเลือกรูปที่มีแนวทางการแตงตัว 

และความสรางสรรคในการมิกซแอนดแมทซมากที่สุดเพียง 20 คนเพื่อมารวมกิจกรรมตอไป กิจกรรม

ที่ 2 คือ ใหงบ 1,000 บาทกับผูเขารอบ 20 คน เพื่อซื้อสินคามามิกซแอนทแมทซอยางสรางสรรคใหม

ทั้งชุดภายในเวลาที่กําหนด กิจกรรมสุดทาย คือ คัดเลือกจากรอบ 2 เหลือเพียง 10 คนสุดทายมามา
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แตงตัวมิกซแอนทแมทซในสไตลที่เปนตัวของตัวเองอยางสรางสรรค เพื่อเดินประกวดแฟช่ันโชว

รวมกับดาราดังพรอมกับมีกูรูดานแฟช่ันมารวมตัดสินผูชนะ 3 คนสุดทาย  นอกจากการจัดกิจกรรม

การประกวด Match your style แลว ยังมีการใชสื่ออื่นๆเขามาชวยในการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย

เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม รูสึกสนุกสนาน เกิดประสบการณที่ดีตอโครงการรณรงค และเกิดการแชรตอ 

ซึ่งไดแก การใช Mobile Application สรางเปนเกมส Match your style ที่ผูเลนสามารถแตงตัวให

ตัวเองเสมือนจริงไดผานบนมือถือและสามารถแชรรูปเขาสูเฟซบุกไดทันที เชนเดียวกันกับการใชสื่อ 

Interactive Mirror ซึ่งจะวางตูกระจกเกมสในจุดที่กลุมเปาหมายอยูเปนจํานวนมาก คือ สยาม และ

จามจุรีสแควร เมื่อเดินผานตูกระจกน้ีก็จะเห็นตัวเองอยูในกระจกและสามารถเลือกเสื้อผาตามสไตลที่

ชอบมาสวมบนตัวเราในกระจกได เมื่อเราถูกใจรูปก็สามารถบันทึกและแชรรูปเขาเฟซบุกได 

 

เครื่องมือในการสื่อสาร (Communiction Tools) 

 1. Clip on Youtube 

 - คลิปณเดชนเปดอก : เปนคลิปตัวแรกที่จะปลอยบน Youtube โดยต้ังช่ือคลิปวา 

“ณเดชนเปดอก” เพื่อกระตุนใหเกิดความสงสัยจากการที่ณเดชนถอดเสื้อเปลือยอก จนกลายเปน 

Viral Marketing และเกิดการแชรตอในที่สุด เพื่อใหเกิดการรับรูเปนจํานวนมาก โดยทายคลิปจะตบ

ทายใหติดตามชมคลิปตอไปของณเดชนไดที่ www.matchyourstyle.com เพื่อดึงใหผูที่สนใจเขา

มายังเว็บไซตและรูจักโครงการ  

  

 - คลิปตอณเดชนเปดอก (2) : เปนคลิปตอจากคลิปณเดชนเปดอก โดยปลอยคลิป

ตัวน้ีบน www.matchyourstyle.com ซึ่งณเดชนจะออกมาเปดอกวาที่จริงเปนตนเองเปนคนเรียบ

งาย เนนการแตงตัวโดยการมิกซแอนดแมทซในสไตลที่ตนเปนก็ดูดีแลว โดยไมตองพึ่งแบรนดเนม  

 

 ผูวิจัยไดเลือก ณเดชน คูกิมิยะ มาเปน Celebrity Ambassador ของโครงการรณรงค

นักศึกษาไทยลดการใชสินคาแบรนดเนม เน่ืองจากตัวตนของ ณเดชน คูกิมิยะ จริงๆแลวเปนคนที่ติด

ดิน เรียบงาย ไมคอยไดใชสินคาแบรนดเนม และยังเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเปนวัยเดียวกัน

กับกลุมเปาหมาย อีกทั้งเปนดาราที่มีภาพลักษณดี มีช่ือเสียงโดงดังเปนที่รูจักและเปนไอดอลของ

วัยรุนเปนจํานวนมาก จึงงายตอการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหกลุมเปาหมายสามารถ

เปดรับการสื่อสารไดงายข้ึน และเห็นณเดชนเปนไอดอลของตน 

 

  - คลิปรายการ Match Your Style : เปนรายการของทางโครงการรณรงค

นักศึกษาไทยลดการใชสินคาแบรนดเนม นําเสนอรายการผาน www.youtube.com ซึ่งเปนรายการ
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วาไรต้ีสอน และแนะนําการดูดีได ไมตองพึ่งสินคาแบรนดเนม งายตอการนําไปประยุกตใชไดจริง มี

ความเปนแฟช่ันดูเกไกไมเหมือนใคร แตราคาถูก ประหยัดซึ่งผูชมทุกคนสามารถหาซื้อหรือมิกซแอนท

แมทซตามดวยราคาที่สบายกระเปา และเช่ือมรายการใหเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยใชตัวเงินเปน

ตัวกําหนดในการใชประมาณแตละครั้งภายในรายการ อีกทั้งคลิปตอนเปด-ปดรายการที่ใชรูปแบบ

เดียวกัน เพื่อคงความเปนแคมเปญ และเพิ่มความแข็งแรงตอการสื่อสารใหกลุมเปาหมายรับรูวาเปน

รายการของทางโครงการ ซึ่งจะแบงรายการออกเปน 3 สไตลในแนวทางที่ตางกันเพื่อใหครอบคลุมตอ

กลุมเปาหมายสําหรับเปนแนวทางเลือก  ดังน้ี   

 

 1. คลิปพาไปชอปปงสินคาแฟชั่นท่ีมีราคาถูกและดี : พิธีกรจะพาไปชอปปงตามรานคา

ตางๆที่มีสินคาแฟช่ันสวยๆแตมีราคาถูก ซึ่งทางรายการมีการกําหนดซื้อของดวยงบประมาณที่ไมเกิน 

500 บาท พิธีกรจะพาซื้อของวาดวยงบ 500 บาทน้ีจะสามารถซื้ออะไรไดบาง โดยจะคอยมาอัพเดท

รานคาทุกอาทิตยเพื่อแนะนํารานคาใหผูชมรูจัก และเปนแนวทางในการไปชอปปงสินคา ซึ่งจะมีการ

บอกตําแหนงของรานคา ช่ือรานคา เวลาเปด-ปดของรานคา และพาเขาไปชมภายในรานคาเพื่อให

ผูชมเห็นภาพของเสื้อผาหรือสินคาตางๆภายในราน  

 2. คลิปสอนการ MIX&MATCH ของเกาใหดูเกาหรือเท : สอนการมิกซแอนดแมทซ

ของเกาใหดูเกาโดยนักศึกษาชายและหญิง ที่กําลังศึกษาอยูระดับช้ันปริญญาตรี ซึ่งจะเปลี่ยนนักแสดง

ที่มาสอนการมิกซแอนดแมทซเสื้อผาอาทิตยละคน เพื่อเปนแบบอยางใหกับกลุมเปาหมายหรือผูชม

รายการใหสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน เพื่อที่จะดูดีโดยไมตองเสียเงินหรือเสียเพียง

เล็กนอยดวยการซื้อของมือสองที่ยังคงความคุณภาพดี ดูดีอยู ซึ่งทางรายการจะกําหนดงบในการมิกซ

ของเการวมกันไมเกิน 500 บาทสําหรับทั้งชุด 

 ซึ่งในคลิปรายการน้ี ผูวิจัยไดสราง Story Board ของรายการดังกลาวและนํามาถายทํา

จริง โดยเลือกนักแสดงที่มีความเปนตัวของตัวเอง และในชีวิตจริงก็ไมใชสินคาแบรนดเนม แตก็ยังคง

ความดูดีได แมวาจะใชเพียงของเกาตอจากพอ หรอืหาซื้อของเการาคาถูกมามิกซแอนดแมทซกันเองก็

ตาม 

 3. คลิปสอนการทําสินคาแฟชั่นแบบ DIY : พิธีกรสอนสอนการทําสินคาแฟช่ันแบบ 

DIY โดยเนนการดัดแปลง ตอเติม และประดิษฐสิ่งของดวยงบประมาณจํากัดเพียง 50 บาทตอครั้ง 

โดยสอนดวยวิธีที่งาย และละเอียด แตไมซับซอนทําใหผูชมหรือกลุมเปาหมายสามารถนําไป

ประยุกตใชปฏิบัติตามกันไดจริง เพียงแคนําสิ่งของที่มีอยูแลว หรือสิ่งของที่ไมไดใชแลวมาตกแตงเพิ่ม

ดวยงบที่ไมเกิน 50 บาท ก็เสมือนกับไดของใหมแถมยังคงความเปนแฟช่ันดูเก โดดเดนไมเหมือนใคร

ดวยความสรางสรรคจากฝกมือของเราเอง  
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ตารางที่ 5-1    แสดง Story Board คลิปณเดชนเปดอก บนยูทูป 

ภาพ บรรยายภาพ เสียง 

 

 

 

แพนภาพในหองนอน 

 

 

เสียงดนตร ี

 

 

 

ณเดชนกําลังถอดเสื้อ 

 

 

เสียงดนตร ี

 

 

 

ณเดชนถอดเสื้อ 

 

 

เสียงดนตร ี

 

 

 

ณเดชนเปลอืยอก 

 

 

ผมณเดชน คูกิมิยะ จะมาเปด

อกครั้งแรกที ่

 

 

 

ข้ึนช่ือเว็บ 

www.matchyourstyle.com 

 

 

www.matchyourstyle.com 
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ตารางที่ 5-2    แสดง Story Board คลิปณเดชนเปดอก (2) บนยูทูป 

ภาพ เสียงพูด เสียง (SFX) 

 

  

 

เสียงเพลง 

 

 

 

สวัสดีครบั ผมณเดชน คูกิมิยะ

ครับ 

 

 

 

วันน้ีผมจะมาเปดอกกบั 

เรื่องลบัของผม 

 

 

 

ที่จรงิแลวผมเปน...คนงายๆ 

โดยเฉพาะเรื่องแตงตัว 

 

 

 

 

แคจับนูนจบัน่ีมามกิซแอนด

แมทซในสไตลทีผ่มเปน 
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ตารางที่ 5-2    แสดง Story Board คลิปณเดชนเปดอก (2) บนยูทูป (ตอ) 

 

 

 

เด๋ียวก็ดูดีเอง ไมเช่ือลองดู 

 

 

 

 

น่ีฮะ กางเกงมือสองใสสบาย 

 

 

เสียงไมแขวนกระทบเหลก็ 

 

 

 

เสื้อจากตลาดนัดเจเจ  

200 บาทเอง 

 

 

เสียงสะบัดเสื้อ 
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ตารางที่ 5-2    แสดง Story Board คลิปณเดชนเปดอก (2) บนยูทูป (ตอ) 

ภาพ เสียงพูด เสียง (SFX) 

 

 

 

น่ีก็หมวกจากตลาดนํ้า  

เทใชไหมหละ 

 

 

 

นาฬิกาเรือนน้ีก็ไมใช 

แบรนดเนมนะครบั 

 

 

 

เห็นไหมผมบอกแลว คุณเองก็

ดูดีได ไมตองพึ่งแบรนดเนม 

 

 

 

 

อยากดูดีไมเห็นตองพึง่ 

แบรนดเนม 

 

 

เสียงพิมพตัวหนังสอื 
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 2. นิตยสาร 

 ลงรูปภาพเพื่อแนะแนวทางในการดูดีได ไมตองพึ่งแบรนดเนมตอกลุมเปาหมาย ซึ่ง

จะลงบนนิตยสารที่ตรงตอกลุมเปาหมายมากที่สุด อยาง นิตยสาร CHEEZE และ นิตยสาร CLEO โดย

มีการวางกลยุทธที่จะสื่อสารตอกลุมเปาหมายผานสื่อ ดังน้ี 

 - ลงภาพผูเขาแขงขันการประกวดกิจกรรม Match Your Style ชนะเลิศ 3 คน

สุดทายผานนิตยสาร CHEEZE เพื่อเปนการประชาสัมพันธหลังจากจบกิจกรรม และเพื่อใหผูชนะเลิศ

เปนที่รูจัก และเปนไอดอลที่สามารถดูดีได โดยไมพึ่งแบรนดเนมตอกลุมเปาหมาย ซึ่งจะลงภาพ

หนาปกลงในนิตยสารเดือนธันวาคม 

  

  - ภาพ Battle การแตงตัวระหวางการใชสินคาแบรนดเนมทั้งตัว กับ การจับเสื้อผา

ทั่วไปมามิกซแอนดแมทซกันเองโดยไมพึ่งแบรนดเนม และแสดงราคาขาวเครื่องเครื่องใชแตละอยาง

และราคารวม เพื่อใหเห็นและสามารถเปรียบเทียบไดวาการแตงตัวแบรนดเนมทั้งชุดที่มีราคาแพงเปน

หลักหมื่นกับการแตงตัวแบบมิกซแอนดแมทซจะดูดีแตกตางหรือเหมือนกันอยางไร เพื่อกลุมเปาหมาย

จะไดเห็นและเกิดทัศนคติ และเกิดการทดลองในการดูดีไมพึ่งแบรนดเนมแตหันมามิกซแอนดแมทซ

เองบาง  โดยจะลงภาพ Battle น้ีบนนิตยสาร CHEEZE และ นิตยสาร CLEO ในเดือนธันวาคม 

 

 - ลงภาพ Fashion Advertising แทรกอยูในนิตยสารหมวดหมูแฟช่ัน เปนภาพที่

แสดงแนวทางในการดูดีไดโดยไมตองพึ่งแบรนดเนมทั้งหมด 3 แนวทางดวยกัน ไดแก CHIC&CHEAP  

เกา+เกา และ DIY&CREATE ที่วางกลยุทธดานแนวคิด Match Your Style เปน 3 แนวทาง ก็เพื่อให

เปนแนวทางเลือกตอกลุมเปาหมายและครอบคลุมความตองการที่อยากจะดูดีของกลุมเปาหมาย

ไดมากที่สุด จึงจะทําใหกลุมเปาหมายสามารถนําไปปฏิบัติตาม และเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได

งาย ซึ่งภาพ Fashion Advertising ทั้ง 3 แนวทางน้ีจะออกแบบและสรางสรรคใหคงความเปน

รูปแบบเดียวกันเพื่อคงความแข็งแรงของแคมเปญ ทั้งโทนสีของภาพ รูปแบบการจัดวาง รูปแบบ

ตัวอักษร และตําแหนงการวางโลโกของโครงการรณรงค 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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รูปที่ 5-4 ภาพหนาปกบนนิตยสาร CHEEZE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-5 ภาพ Battle บนนิตยสาร CHEEZE และ นิตยสาร CLEO 
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 - แนว CHIC&CHEAP : มิกซแอนดแมทซของถูกแตยังดูดีและเกไก ลงบนนิตยสาร 

CHEEZE และ นิตยสาร CLEO ในเดือนมกราคม 

 

 

รูปที่ 5-6 ภาพ Fashion Advertising แนว CHIC&CHEAP บนนิตยสาร CHEEZE และ CLEO 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 - แนวเกา+เกา : มิกซแอนดแมทซของเกาใหดูเกาหรือเก ลงบนนิตยสาร CHEEZE 

และ นิตยสาร CLEO ในเดือนกุมภาพันธ 

 

 

รูปที่ 5-7 ภาพ Fashion Advertising แนวเกา+เกา บนนิตยสาร CHEEZE และ CLEO 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 - แนว DIY&CREATE : มิกซแอนดแมทซของประดิษฐใหดูโดดเดน ลงบนนิตยสาร 

CHEEZE และ นิตยสาร CLEO ในเดือนมีนาคม 

 

 

รูปที่ 5-8 ภาพ Fashion Advertising แนว DIY&CREATE บนนิตยสาร CHEEZE และ CLEO 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3. Website  

Website Match Your Style : www.matchyourstyle.com 

  ออกแบบ และสรางเว็บไซตของโครงการรณรงคนักศึกษาไทยลดการใชสินคา 

แบรนดเนม ภายใตแคมเปญ “ดูดีไดไมตองพึ่งแบรนดเนม” โดยนําช่ือแนวความคิด (Concept) มาต้ัง

เปนช่ือเว็บไซต โดยในสวนของเว็บไซตน้ีจะเนนการใหขอมูล ใหคําแนะนํา และเปนสื่อกลางในการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหลดการใชสินคาแบรนดเนมอีกดวย  

 ภายในเว็บไซตจะแบงเมนูหลักเปน 7 เมนูหลัก ไดแก HOME, TIPS, GALLERY, CLIP, 

GAME, NEWS, CONTACT US   

 

 เมนู HOME : เปนสวนหนาแรกของเว็บไซตโครงการเมื่อคลิ๊กเขามา จะพบกับรูปภาพแบน

เนอรการประกวดกิจกรรม Match Your Style และจะรวบรวมสิ่งที่นาสนใจในหัวขอยอยประกอบ

กับรูปภาพไวในหนาน้ี 

 เมนู TIPS : แนะนําเทคนิคในการดูดีได ไมตองพึ่งแบรนดเนม และแนะนํารานคาขายสินคา

แฟช่ันสวยในราคาประหยัด เนนการใชคําพูดเลก็นอยในการเกริ่นนํา และใชรูปภาพเปนหลักสําหรับ

แสดงแนวทางเพื่อเปนแนวทางใหกับกลุมเปาหมาย หันมาดูดีดวย 3 วิธีที่ครอบคลุมตอการไมใชสินคา

แบรนดเนม ไดแก การใชของถูก, การใชของเกา, และการประดิษฐตกแตงสิ่งของ DIY ซึ่งเปนการ

แนะนําเทคนิคตางดวยกูรูดานแฟช่ัน และจากผูประกวดที่ชนะเลิศ 3 คนสุดทายจากกิจกรรมประกวด 

Match Your Style ของโครงการ 

 เมนู GALLERY : นําเสนอรูปภาพการแตงตัวแบบมิกซแอนดแมทซในสไตลตางที่นาสนใจ 

และยังคงความดูดีเกไก แมจะไมพึ่งสินคาแบรนดเนม โดยแบงรูปภาพออกเปน 3 หมวดหมูดวยกัน 

ดังน้ี 1. Mix&Matchของถูกใหดูเก 2. Mix&Matchของเกาใหดูเกา 3. Mix&MatchดวยของDIY 

           เมนู CLIP : แสดงคลิปตางๆที่เกี่ยวกับโครงการรณรงคนักศึกษาไทยลดการใชสินคา 

แบรนดเนมทั้งหมด ไมวาจะเปนคลิปณเดชน, คลิปรายการ Match Your Style และคลิปกิจกรรม

การประกวด Match Your Style  

  เมนู GAME : เปนเกมสแตงตัวแนว Mix&Match เชนเดียวกับเกมสบน Mobile 

Application ที่เมื่อเลนเกมสแตงตัวเสร็จเรียบรอยก็สามารถบันทึกรูปภาพและแชรเขาเฟสบุคไดทนัท ี

 เมนู NEWS : อัพเดทขาวสารที่เกี่ยวกับโครงการ และกิจกรรมการประกวดของโครงการ 

เปนสื่อกลางในการบอกกลาวขอมูลไปยังกลุมเปาหมายหรือบุคลทั่วไปใหรับทราบถึงกัน 

 เมนู CONTACT US : เปนสื่อกลางในการติดตอกับกลุมเปาหมายหรือบุคคลทั่วไป  

   ส
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สมุดกลาง
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รูปที่ 5-9 http://www.matchyourstyle.com (1) 
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รูปที่ 5-10 http://www.matchyourstyle.com (2) 
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 4. Google Adword 

 ใช Google Adword เปนสื่อกลางที่ชวยใหทางโครงการสามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายไดงายข้ึน และกลุมเปาหมายก็จะเจอเราไดงายข้ึนดวยจากการใชคําสําคัญ (Keyword) 

ในการสืบคนคํา คําวา “แบรนดเนม”, “Mix and Match” และ “แฟช่ัน” 

 

 5. กิจกรรม 

 กิจกรรมประกวด “ดูดีได ไมตองพึ่งแบรนดเนม” คอนเซปต MATCH YOUR STYLE 

  จัดกิจกรรมการประกวด MATCH YOUR STYLE ข้ึนเพื่อใหกลุมเปาหมายไดเขามา

มีสวนรวม เกิดประสบการณรวมกับโครงการ และเพื่อโครงการเปนที่รูจัก และจดจําไดตอ

กลุมเปาหมายและบุคคลโดยทั่วไป อีกทั้งเพื่อสงผลใหกลุมเปาหมายเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหา

ในการคลั่งไคลสินคาแบรนดเนมที่กําลังเพิ่มมากข้ึนในปจจุบันจนกลายเปนเมืองแหงวัตถุนิยม จึงจัด

กิจกรรมน้ีเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหเกิดพฤติกรรมตามที่ตองการ

จากการเขามามีสวนรวม หรือเกิดการยอมรับตอทัศนคติที่ดูดีโดยไมพึ่งแบรนดเนมข้ึน ซึ่งกิจกรรมการ

ประกวดน้ีจะแบงออกเปน 3 ชวงดวยกัน 

 กิจกรรมท่ี 1 : ประกวดการแตงตัว MIX&MATCH ในสไตลของตัวเอง  

 ใหนักศึกษาภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสามารถเขารวมกิจกรรมไดงายๆเพียง

แคถ ายรูป ตัวเองที่แต ง ตัวแบบมิกซแอนดแมทซ ในสไตลที่ เปน ตัวของตัวเอง  และไมพึ่ ง 

สินค าแบรนด เนมแลวอัพ โหลดภาพข้ึนสู  Instagram, Facebook หรื อบนเ ว็บไซต 

www.matchyourstyle.com พรอมกับการ Tag, Hashtag หรือแชรรูปมายัง Matchyourstyle 

เมื่อครบระยะกําหนดในการสงรูปก็จะมีทีมงานคัดเลือกรูปที่มีแนวทางการแตงตัว และความ

สรางสรรคในการมิกซแอนดแมทซมากที่สุดเพียง 20 คนเพื่อมารวมกิจกรรมตอไป  

 กิจกรรมท่ี 2  : Mix and Match ดวยงบ 1,000 บาท 

 ใหงบคนละ 1,000 บาทกับผูเขารอบ 20 คน เพื่อหาซื้อเสื้อผา เครื่องประดับใหมทั้ง

ชุดในตลาดนัดจตุจักรภายในเวลาที่กําหนด มามิกซแอนทแมทซใหเขากับสไตลและตัวตนของเราอยาง

สรางสรรคที่สุด โดยระหวางที่ผูเขาแขงขันทั้งหมด 20 คนกําลังตามหาซื้อเสื้อผาทางทีมงานจะมีชาง

กลองคอยติดตามถายภาพวีดีโอวาผูเขาแขงขันเลือกซื้อของอยางไร ซื้ออะไรบาง เขาซื้อของราน

ใดบางเพื่อเก็บภาพการรวมกิจกรรมและนําคลิปวีดีโออัพโหลดข้ึนบนเว็บไซต  

 กิจกรรมท่ี 3  : ประกวดแฟชั่นโชว ดวยชุด Mix and Match           

  คัดเลือกจากรอบ 2 เหลือเพียง 10 คนสุดทายมารวมแขงขันแตงตัวมิกซแอนท

แมทซในสไตลที่เปนตัวของตัวเองอยางสรางสรรค เพื่อเดินประกวดแฟช่ันโชวรวมกับดาราดังอยาง  

ณเดชน คูกิมิยะ, อมตา จิตตะเสนีย (แพรี่พาย) และชมพู อารายา เอ ฮารเก็ต พรอมดวยมีกรรมการที่

   ส
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เปนกูรูดานแฟช่ัน 3 คนมารวมตัดสินผูชนะ 3 คนสุดทาย ไดแก โทน่ี รากแกน, รมิตา มหาพฤกษพงศ 

(ยิปโซ), พลอย หอวัง ซึ่งเมื่อเดินแฟช่ันโชวเสร็จสิ้นคณะกรรมการจะสอบถามถึงเหตุผลดานการ

แตงตัว เพื่อจะสอบถามถึงแนวคิดสรางสรรคของผูเขาแขงขัน  

  

 การแขงขันในครั้งน้ีจะมีรางวัลใหกับผูชนะเลิศ 3 คนสุดทายคือ ไดข้ึนหนาปกบน

นิตยสาร CHEEZE ซึ่งจะสรางช่ือเสียงใหกับผูชนะเลิศและเปนที่รูจักเพื่อจะสมารถเขามามีสวนรวมใน

วงการแฟช่ันได และเงินรางวัลจํานวน 50,000 บาท โดยจะแบงรางวัลตามหัวขอดังน้ี   

     - ใชเงินในการ MIX&MATCH ไดอยางคุมคาและดูดี  

    - MIX&MATCH ของเกาแตดูเกา - เกได  

   - มีความสรางสรรคในการ MIX&MATCH ใหดูโดดเดน 

 

 เวทีที่ใชในการเดินประกวดแฟช่ันโชวครั้งน้ีจะเนนการสรางบรรยากาศที่สนุกสนาน และ

เนนการใชสีสัน รวมทั้งมีคุณแสตมป อภิวัชร มารวมรองเพลงกลางเวทีประกวดระหวางที่ผูเขาแขงขัน

กําลังเดินประกวดเพื่อสรางความเพลิดเพลินใหแกผูชม 

  

 

รูปที่ 5-11 ภาพเวทีแฟช่ันโชว 
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 6. ประชาสัมพันธ 

 กอน และหลังการจัดกิจกรรมการประกวดจะมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรม

ที่จะจัดข้ึนกอนเพื่อสรางใหกลุมเปาหมายและบุคคลทั่วไปเกิดการรับรูเปนจํานวนมากและเกิดการ

บอกตอถึงกิจกรรมการประกวด MATCH YOUR STYLE และโครงการรณรงคนักศึกษาไทยลดการใช

สินคาแบรนดเนม ภายใตแคมเปญ “ดูดีไดไมตองพึ่งแบรนดเนม” โดยประชาสัมพันธผานสื่อที่ตรงตอ

พฤติกรรมการรับสื่อของกลุมเปาหมาย ไดแก Facebook, Website, Instagram และ Banner บน

เว็บไซตตางๆ 

  - อัพโหลดรูปข้ึน Facebook และ Instagram Match Your Style พรอมอธิบาย

การรวมกิจกรรมใตภาพ เพื่อใหกลุมเปาหมายรับรูรายละเอียด และข้ันตอนในการเขารวมกิจกรรม 

  

 - ทําภาพแบนเนอรประชาสัมพันธข้ึน Facebook Match Your Style ในสวนของ 

Cover Photo เมื่อเขามายังเฟสบุคก็จะเห็นภาพน้ีเปนสวนแรก 

  

 - ทําภาพแบนเนอรประชาสัมพันธผานเว็บไซต www.pantip.com หัวขอกระทูของ

หองสยาม เน่ืองจากเปนแหลงรวมวัยรุนจะทําใหวัยรุนเห็นเปนจํานวนมาก และ www.kapook.com 

เมื่อกลุมเปาหมายหรือบุคคลทั่วไปคลิ๊กที่ภาพแบนเนอรบนเว็บไซต ระบบก็จะพาเขาไปยัง 

www.matchyourstyle.com ทันที 

 

 
 

รูปที่ 5-12 ภาพประชาสัมพันธ (1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปที่ 5-13 ภาพประชาสัมพันธ (2) 

   ส
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สมุดกลาง
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 7. โซเชียลเน็ตเวิรค 

 เปนสื่อที่ใกลชิดกับกลุมเปาหมายมากที่สุด และติดอันดับตนๆจากการสํารวจวิจัย

ดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมเปาหมาย ผูวิจัยจึงเนนกลยุทธดานวางแผนสื่อโดยอาศัยสื่อ 

Social Network เปนอยางมาก เพราะกลุมเปาหมายสวนใหญลวนมีเฟซบุกเปนของตัวเองเกือบทุก

คน ซึ่งประเทศไทยติดอันดับการเขาเฟซบุกมากที่สุดในอันดับตนๆดวย อีกทั้งอินสตาแกรมที่

กลุมเปาหมายเลนกันเปนจํานวนมาก  

  

 - เฟซบุก : ต้ังเปนเฟซบุกของโครงการรณรงคโดยเฉพาะ ซึ่งใชช่ือวา Match Your 

Style เพื่อใชสําหรับสื่อสาร อัพเดทขอมูลตางๆตอกลุมเปาหมายไดอยางใกลชิด โดยจะคอยอัพเดท

ขอมูลเปนประจําทุกวันเพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการติดตาม สวนขอมูลสําหรับการอัพเดทจะแนะนํา

เกี่ยวกับรานคาที่มีสินคาแฟช่ันราคาถูกและดี และแนะนําการมิกซแอนดแมทซที่นาสนใจในสไตล

ตางๆ เพื่อใหกลุมเปาหมายนําไปเปนไอเดียปฏิบัติตามกัน และหลีกเลี่ยงหรือลดการใชสินคา 

แบรนดเนม 

 

 

รูปที่ 5-14 ภาพบนเฟซบุก Match Your Style 
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 - อินสตาแกรม : ต้ังอินสตาแกรมของโครงการรณรงคโดยเฉพาะ ซึ่งใชช่ือวา 

Match Your Style เพื่อใชสําหรับสื่อสาร อัพเดทขอมูลตางๆตอกลุมเปาหมายไดอยางใกลชิด โดยจะ

คอยอัพเดทขอมูลเปนประจําทุกวันเพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการติดตาม สวนขอมูลสําหรับการอพัเดท

จะอัพเดทเปนรูปภาพพรอมมีคําบรรยายประกอบใตรูปภาพ เพื่อแนะนําเกี่ยวกับรานคาที่มีสินคา

แฟช่ันราคาถูกและดี สอนการทําสินคาแฟช่ันดวยการประดิษฐ DIY อยางงายดวยการใชรูปภาพ และ

แนะนําการมิกซแอนดแมทซที่นาสนใจในสไตลตางๆ เพื่อใหกลุมเปาหมายนําไปเปนไอเดียปฏิบัติตาม

และหลีกเลี่ยงหรือลดการใชสินคาแบรนดเนม 

 

 
 

รูปที่ 5-15 ภาพบนอินสตาแกรม Match Your Style 
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 8. แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) 

 ปจจุบันกลุมเปาหมายสวนใหญลวนใชมือถือสมารทโฟนเปนจํานวนมาก จึงไดสราง 

กลยุทธในการออกแบบเกมสบน Mobile Application เพื่อสรางความสนุกสนาน และมี

ความสัมพันธกับกลุมเปาหมายไดใกลชิดข้ึน ซึ่งเกมสที่สรางข้ึนเพื่อเลนบนมือถือก็ทําใหสอดคลองกับ

แนวความคิดของโครงการที่วา Match your style จึงทําเปนเกมสแตงตัวที่เสมือนจริง ช่ือเกมส 

MIX&MATCH เมื่อโหลดเกมสน้ีมามือถือแลวสามารถเริ่มเลนเกมสไดทันที มีข้ันตอนการเลนเกมส 

ดังน้ี  

  1. ถายรูปสแกนหนาตัวเอง 

  2. เลือกระดับสีผิว และขนาดตัวของตัวเอง 

  3. เลือกเสื้อผา,รองเทา (เหมือนของจริง) 

  4. เมื่อเลือกชุดจนพอใจแลวก็สามารถบันทึกรูป หรือแชรรูปเขาเฟสบุคไดทันที ซึ่ง

บนรูปภาพที่เราเลือกชุดมาโปรแกรมจะบอกวาเสื้อผาที่เราเลือกราคาเทาไหร สามารถหาซื้อไดที่ไหน 

และชุดที่เรามิกซแอนดแมทซทั้งหมดมีราคาเทาไหร เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดทัศนคติอยางชัดเจนวา

แมไมใชของแบรนดเนมเราก็ยังดูดีได  

 5. บนรูปจะมีภาพโลโกประกอบดานลางเพื่อใหผูเห็นรูปภาพหลังจากที่แชรรูปภาพ

แลวรูวาน่ีคือเกมสของโครงการอะไร  

 

 วัตถุประสงคของการสรางเกมส  MIX&MATCH ก็ เพื่อสรางความสัมพันธกับ

กลุมเปาหมาย ใหกลุมเปาหมายเกิดการมีสวนรวมกับโครงการ และเกิดพฤติกรรมตามที่ตองการ น่ัน

คือ การรวมเลนเกมสการแตงตัวแบบมิกซแอนดแมทซโดยไมพึ่งสินคาแบรนดเนมเลย เพื่อหวังจะให

กลุมเปาหมายเมื่อเลนเกมสน้ีแลวก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหันมาดูดีโดยไมพึ่งแบรนดเนม และ

เพื่อใหเกิดการแชรรูปจากการเลนเกมสข้ึนสูเฟสบุค เพราะจะชวยสรางใหเกิดการรับรูเปนจํานวนมาก

เมื่อพบเห็นรูปจากเกมสที่คนแชรอาจสงผลใหอยากลองเลนเกมสบาง 
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รูปที่ 5-16 ภาพข้ันตอนการเลนเกมส MIX&MATCH 
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 9. สื่อโตตอบ 

 สรางเปน Interactive Mirror เพื่อสรางความใกลชิด และความแปลกใหม 

สนุกสนานใหกับกลุมเปาหมาย จึงทําใหกลุมเปาหมายมารวมเลนเกมสและเกิดประสบการณรวมกับ

กลยุทธของทางโครงการไดงาย ซึ่งจะวางตูกระจกเกมสในจุดที่กลุมเปาหมายอยูเปนจํานวนมาก คือ 

สยาม และจามจุรีสแควร เมื่อเดินผานตูกระจกน้ีก็จะเห็นตัวเองอยูในกระจก และจะมีแถบทางดาน

ขางใหเราสามารถเลือกเสื้อผาตามสไตลที่ชอบมาสวมบนตัวเราในกระจกได เหมือนกับเรากําลังสวม

เสื้อผาตัวน้ันอยูจริงๆ เมื่อเราถูกใจรูปก็สามารถบันทึกและแชรรูปเขาเฟสบุคไดทันที  

 

 
 

รูปที่ 5-17 สื่อกระจกโตตอบ 
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แผนการดําเนินงาน 

ตารางที่ 5-3 แสดงแผนการดําเนินงานการสื่อสารโครงการรณรงคใหนักศึกษาไทย “ดูดีได ไมพึ่ง 

แบรนดเนม” 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. เว็บไซต 
        

 

2. คลปิณเดชนเปดอก 
        

 

3. ประชาสัมพันธกิจกรรม 
        

 

4. กิจกรรมประกวด  

Match Your Style 

        

5. ข้ึนหนาปก CHEEZE 
        

 

6. ภาพ Battle ของถูก  

Vs ของแบรนดเนม 

        

7. ภาพ Fashion 

Advertising บนนิตยสาร 

CHEEZE, CLEO 

        

 

8. คลิปรายการ  

Match Your Style 

        

9. เฟซบุก 
        

 

10. อินสตาแกรม 
        

 

11. เกมส Mix&Match 
        

 

12. สื่อกระจกโตตอบ  
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 ปจจุบันนักศึกษาไทยมีพฤติกรรมคลั่งไคลสินคาแบรนดเนม และบาวัตถุนิยมกันมากข้ึน

เรื่อยๆ ซึ่งมีอิทธิพลหลักเกิดจากเพื่อน หรือสังคมรอบขาง เมื่อในกลุมเพื่อนใชสินคาแบรนดเนมกัน ก็

ทําใหเราอยากมีบาง ไมเชนน้ันจะรูสึกเปนปมดอย จึงสงผลใหเกิดเปนปญหาใหญของประเทศ ของ

สังคม ครอบครัว และตอตนเอง การคลั่งไคลสินคาแบรนดเนมของเหลานักศึกษาดูเหมือนจะเปน

ปญหาที่แกไดยาก เน่ืองจากสังคมรอบๆตัวที่เปนปจจัยสําคัญ  

 ดังน้ันโครงการรณรงคนักศึกษาไทยลดการใชสินคาแบรนดเนมน้ีจึงจะปลุกระดมให

กลุมเปาหมายทุกคนหันมาเห็นคุณคา และเกิดความมั่นใจในตัวเอง อีกทั้ ง ช้ีแนวทางใหกับ

กลุมเปาหมายหันมาดูดีโดยไมพึ่งสินคาแบรนดเนม เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่อยากดูดี 

และเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อหรือสังคมดวยการใชสินคาแบรนดเนม มาเปนการจับเสื้อผามามิกซ

แอนดแมทซในสไตลของตัวเองแทน หากนักศึกษาเห็นคุณคาและความเปนเอกลักษณในตัวเองก็จะ

ทําใหหันไปพึ่งสินคาแบรนดเนมนอยลง หรืออาจจะเลิกใชสินคาแบรนดเนมไปเลย   

 

สรุปผลจากการวิจัย 

 จากการทําการวิจัยสํารวจกลุมเปาหมายตัวอยาง นักศึกษาเพศชายและหญิง กําลัง

ศึกษาอยูระดับปริญญาตรี อายุต้ังแต 18-22 ป จํานวน 100 คน พบวากลุมเปาหมายสวนใหญมี

พฤติกรรมในการใชสินคาแบรนดเนมจํานวนมากถึง 72 คน จาก 100 คน ซึ่งแสดงใหเห็นวาปจจุบัน

นักศึกไทยนิยมใชสินคาแบรนดเนมกันจริง ผูตอบแบบสอบถามบางคนมีพฤติกรรมที่คลั่งไคลสินคาแบ

รนดเนม คือมีการซื้อสินคาแบรนดเนมอยูเปนประจํา 1 เดือนตอครั้ง เปนที่รูกันดีวาสินคาที่มีตราย่ีหอ 

หรือเรียกกันวา สินคาแบรนดเนมน้ันมีราคาแพง อีกทั้งยังแพงเกินราคาและเกินคุณภาพ แตเพียง

เพราะข้ึนตราย่ีหอของสินคาจึงทําใหสินคาแบรนดเนมเปนที่นิยมอยางทั่วหลาย โดยเฉพาะกับ

นักศึกษาซึ่งรอยละ 99 ยังไดรับเงินรายเดือนจากผูปกครองอยู แตกลับใชของราคาแพง น่ันเปนเพราะ

อิทธิพลที่เกิดจากเพื่อน สังคมรอบขาง และสื่อที่เปนปจจัยหลัก จากผลการวิจัยทําใหทราบวา

กลุมเปาหมายสวนใหญยังมีทัศนคติที่วาการมิกซแอนดแมทซก็ทําใหดูดีไดโดยไมตองพึ่งแบรนดเนม 

ผูวิจัยจึงนําขอมูลสวนน้ีมาวางแผนกลยุทธสรางสรรคสื่อเพื่อสื่อสารตอไปยังกลุมเปาหมายใหเหน็วาทาํ

ไดจริง และเปนสิ่งที่ควรกระทําตาม 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยขางตนสามารถนํามาอภิปรายผลตามหัวขอตางๆ ดังน้ี 

1. ทัศนคติตอการใชสินคาแบรนดเนม 

  กลุมเปาหมายสวนใหญลวนมีความคิดเห็นตอสินคาแบรนดเนมวาเปนสิ่งที่ดีที่ชวยเพิ่ม

ความดูดีมีระดับ ชวยสรางความมั่นใจเวลาไดใสหรือถือสินคาแบรนดเนม และมองวาสินคา 

แบรนดเนมมีคุณภาพดีคุมคากับเงินที่จายไป แตในความเปนจริงแลวสินคาโดยทั่วไปที่ผลิตในประเทศ

ไทย หรือเปนสินคาของคนไทยก็มีคุณภาพดี ดีไซนสวยงาม และคุมคากับเงินที่จายไปก็มีอยูมากมาย 

แตเพียงเพราะการตีตราย่ีหอที่ทุกคนจะรูจักโดยทั่วกันวาน่ันคือสินคาของแบรนดอะไร จึงสงผลให

กลุมนักศึกษาสวนใหญตองหันไปใชสินคาแบรนดเนมกัน โดยอิทธิพลหลักน้ันเกิดจากกลุมเพื่อนและ

คนรอบขาง เมื่อเห็นกลุมเพื่อนหรือคนรอบขางใชก็สงผลใหอยากมีอยากไดบาง ปจจุบันจึงเกิดเปน

กระแสนิยมที่ตองใชสินคาแบรนดเนมกัน 

 

2. พฤติกรรมตอการใชสินคาแบรนดเนม 

  กลุมเปาหมายสวนใหญลวนใชสินคาแบรนดเนมกันเกินกวาครึ่งจากขอมูลการสํารวจวิจยั 

ซึ่งผูตอบแบบสอบถามที่ใชสินคาแบรนดเนม มักจะครอบครองสินคาแบรนดเนมเกินกวา 1 อยาง แต

สิ่งที่กลุมเปาหมายมักมีไวครอบครองกันมากที่สุดก็คือ กระเปาแบรนดเนม รองมาก็คือนาฬิกา และ

เสื้อผา ตามลําดับ แตระดับราคาในการซื้อสินคาแบรนดเนมตอครั้งของกลุมเปาหมายก็จะตางกัน

ออกไป แตปจจัยที่ทําใหผูตอบแบบสอบถามเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม น่ันเพราะ สินคาแบรนดเนม

น้ันมีดีไซนสวย เมื่อไดใชก็รูสึกดูดีและเปนที่ยอมรับ เห็นจากเพื่อนหรือคนรอบขางใช เห็นการโฆษณา

จากสื่อที่แฝงมากับดารา และจากกระแสแบรนดเนมที่กําลังเปนที่นิยม เพื่อใหตนน้ันไมตกเทรนดจึงมี

พฤติกรรมที่เปลี่ยนสินคาแบรนดเนมตามเทรนด และมักเบื่องายตอสินคาแบรนดเนมที่ตกเทรนดไป

แลวจึงนําเก็บเขาตูหรือขายเปนมือสองตอไป 

 

3. พฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมเปาหมาย 

  สื่อที่เปนปจจัยทําใหกลุมเปาหมายตัดสินใจเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมของกลุมเปาหมาย

อันดับแรก คือ สื่ออินเตอรเน็ต (Internet) มากที่สุดถึง 44% รองลงมาคือ ดารา และ เพื่อน เมื่อเห็น

ดาราหรือเพื่อนใชก็จะทําใหอยากมีอยากใชบาง รองลงมาคือสื่อโซเชียลเน็ตเวิรค เน่ืองจาก

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทําใหสื่อเขาถึงบุคคลไดงายข้ึน สื่อโซเชียลเน็ตเวิรคจึงเปนที่นิยม 

และอันดับสุดทายที่เลือกมาวางแผนในการสรางสรรคสื่อ วางกลยุทธในการสื่อสาร คือ นิตยสาร 

ยังคงเปนสื่อที่นักศึกษา วัยรุนยังคงนิยมกันอยู จึงนําสื่อที่กลุมเปาหมายเปดรับมากที่สุดมาใชสําหรับ

การสื่อสารของโครงการไปยังกลุมเปาหมาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับนําผลวิจัยไปประยุกตใช 

  1. จากการทําการศึกษาทั้งผลจากแบบสอบถาม ผลงานที่เกี่ยวของ และวรรณกรรมที่

เกี่ยวของ ทําใหทราบวาไมเพียงแตกลุมเปาหมายอยางนักศึกษาเทาน้ันที่พฤติกรรมคลั่งไคล นิยมใช

สินคาแบรนดเนม แตเริ่มต้ังแตเด็กนักเรียนที่กําลังศึกษาต้ังแตช้ันประถมศึกษาที่เริ่มขอใหผูปกครอง

ซื้อกระเปานักเรียนย่ีหอ Jacob ให ไปจนถึงกลุมวัยทํางานที่นิยมใชสินคาแบรนดเนมกันมาก ดังน้ันผู

ที่สนใจจะนําผลวิจัยไปประยุกตใช สามารถเปลี่ยนกลุมเปาหมายในการศึกษาได 

  2. จากผลวิจัยพบวาประชากรสวนใหญที่ เปนวัยรุนนิยมเปดรับสื่อผานชองทาง

อินเตอรเน็ต และรองลงมาเปนสื่อโซเชียลเน็ตเวิรคเปนอยางมาก ดังน้ันผูที่สนใจจะนําผลการวิจัยไป

ประยุกตใชกับกลุมเปาหมายตัวอยางที่เปนวัยเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน โดยมุงใชสองสื่อน้ีเปนหลักใน

การสื่อสารขอมูลได  

 

ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะรณรงคใหนักศึกษาไทยลดการใชสินคาแบรนดเนม 

  1. ผูที่สนใจทําโครงการรณรงคใหนักศึกษาไทยลดการใชสินคาแบรนดเนม ที่มี

กลุมเปาหมายตรงกันกับจุลนิพนธในครั้งน้ี ควรมุงเนนการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายโดยใชสื่อ

อินเตอรเน็ตเปนสื่อหลัก เน่ืองจากกลุมเปาหมายเปดรับเปนจํานวนมาก สวนสื่อตอมาที่ควรนึกถึงคือ

สื่อโซเชียลเน็ตเวิรคเน่ืองจากเปนสื่อที่เปนที่นิยมของกลุมเปาหมาย  

  2. การเลือกใชสื่อไมจําเปนตองใชสื่อที่มีราคาแพงอยางการโฆษณาบนทีวีเสมอไป 

เพราะปจจุบันพฤติกรรมการบริโภคสื่อของกลุมเปาหมายไดเปลี่ยนไป หันมารับสื่อทางอินเตอรเน็ต

และโซเชียลเน็ตเวิรคกันมากข้ึน ดังน้ันควรตระหนักถึงการเลือกใชสื่อใหตรงกับกลุมเปาหมายเพือ่ทีจ่ะ

สื่ อส าร ไป ยังกลุ ม เป าหมายไดอย า ง ถูกต องแมน ยํา  และ เพื่ อ ให เกิ ดประสิท ธิภาพมาก
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบงานสรางสรรค 
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Story Board คลิปณเดชนเปดอก 
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Story Board คลิปณเดชนเปดอก (2) 

 

Story Board คลิปรายการ Match your style “พาชอปปงสินคาแฟช่ันราคาถูก” 
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Story Board คลิปรายการ Match your style “สอนการ Mix&Match ของเกาใหดูเกา” 
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Story Board คลิปรายการ Match your style “สอนการทําสินคาแฟช่ันแบบ DIY” 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

  

แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของจลุนิพนธ   

ในหัวขอ ลดการใชสินคาแบรนดเนมของนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 

ในแคมเปญ “ดูดีได ไมตองพึ่งแบรนดเนม” 

โดย นางสาวภิรญา ฉัตรโชติธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัย ศิลปากร ช้ันปที4่ 
 

 

1.1  เพศ 

     หญิง 

      ชาย 
 

1.2 อายุ 

      ตํ่า กวา 18 ป 

      18-22 ป 

      มากกวา 23 ป 

1.3 ทานเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยใด………………………………………..….ปที่............................................ 

 

1.4 รายรับตอเดือน 

      ตํ่ากวา 5,000 บาท 

      5,000 – 10,000 บาท 

      มากกวา 10,000 บาท 

 

1.5 รายรับของทานไดมาจากทางใด 

      กาทํางาน       ผูอุปถัมภ 

      ผูปกครอง       กูยืมเงิน 

      อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการใช และเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมการรับสื่อ 

 

2.1 ปจจบุันทานใชสินคา แบรนดเนม หรือไม 

       ใช 

       ไมใช (ขามไปทําขอที่ 4.2) 

2.2 ทานใชสินคาแบรนดเนมตางประเทศชนิดใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

       กระเปา        นาฬิกา 

       เสื้อผา        แวนตา 

     รองเทา      อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………… 

2.3 ความถ่ีในการซื้อสินคาแบรนดเนมของทาน 

       มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง        2-3 เดือน / ครั้ง 

       1 เดือน / ครั้ง        นานกวา 4  เดือน / ครั้ง 

2.4 จํานวนเงินในการซื้อสินคาแบรนดเนมแตละครั้ง (โดยประมาณ) 

       นอยกวา 5,000 บาท       10,000 – 20,000 บาท 

       5,000 - 10,000 บาท       มากกวา 20,000  บาท 

2.5 ปจจัยใดที่ทําใหทานตัดสินใจเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

       ดูดี เปนที่ยอมรับ       ดีไซดสวย 

       ตามกระแสแบรนดเนม       สื่อ โฆษณา 

       มั่นใจเรื่องคุณภาพ       เพื่อน/คนรอบขาง 

 

3.1 สื่อทางใดบางที่เปนปจจัยที่ทําใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

     สื่ออินเตอรเน็ต       โทรทัศน 

     สื่อบุคคล(เพื่อน)       Social network  

     สื่อบุคคล(ดารา/ผูมีช่ือเสียง)       หนังสือพิมพ 

     นิตยสาร       วิทยุ  

     Billboard       อื่นๆ โปรดระบุ……………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สวนท่ี 4 ทัศนคติในการใชสินคาแบรนดเนม  

4.1 ทานมีความคิดเห็นตอการเลือกใชสินคาแบรนดเนมตอไปน้ีอยางไร (ทัศนคติตอการใชสินคา 

แบรนดเนม) 

 เห็นดวย

อยางย่ิง 

(5) 

เห็น

ดวย 

(4) 

ไม

แนใจ

(3) 

ไมเห็น

ดวย 

(2) 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

(1) 

4.1.1 ชวยเพิ่มความ ดูดี มีระดับ       

4.1.2 ชวยสรางการยอมรบัจากกลุม

เพื่อนและสงัคม 

     

4.1.3 ชวยเสริมสรางบุคลกิภาพ      

4.1.4 ชวยเพิ่มความมั่นใจ เมื่อไดใช      

4.1.5 มีความเปนเอกลักษณ ไมเหมือน

ใคร 

     

4.1.6 มีแบบใหเลือกมากมาย      

4.1.7 มีคุณภาพ ทนทาน คุมกับเงินที่

จายไป 

     

4.1.8 มีประโยชนตรงตามที่ตองการ      

4.2 ทานมีความติดเห็นอยางไรตอขอความตอไปน้ี 

 เห็นดวย

อยางย่ิง 

(5) 

เห็น

ดวย 

(4) 

ไม

แนใจ 

(3) 

ไมเห็น

ดวย 

(2) 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

(1) 

4.2.1 เราสามารถ MIX&MATCH การ

แตงกายใหดูดีได โดยไมตองพึ่งแบรนด

เนม 

     

4.2.2 เราก็มเีอกลักษณในตัวเอง ไมเห็น

ตองตามกระแสแบรนดเนม 

     

4.2.3 ดูดีไดข้ึนอยูกับบุคลกิที่ดี ไม

จําเปนตองพึง่แบรนดเนม 

     

 

   ส
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4.2 ทานมีความติดเห็นอยางไรตอขอความตอไปน้ี (ตอ) 

 เห็นดวย

อยางย่ิง 

(5) 

เห็น

ดวย 

(4) 

ไม

แนใจ 

(3) 

ไมเห็น

ดวย 

(2) 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

(1) 

4.2.4 สินคาไทยคุณภาพดี สวย และถูก

มีใหเลือกมากมายแตงในสไตลทีเ่ราชอบ

ก็ดูดีได  

     

4.2.5 สินคาแบรนดเนมสิ้นเปลือง และ

ฟุมเฟอยโดยใชเหตุ 

     

4.3 ทานรูสึกอยางไรตอผูที่ใชสินคาแบรนดเนม  

       ช่ืนชม            ฟุมเฟอย 

       อยากไดบาง        เฉยๆ 

        อื่นๆ โปรดระบ.ุ................................................................................................... 
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